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Infördes i  
författnings- 
samlingen den  
1 maj 2019. 

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade1 den 9 april 2019 om följande delegationsordning. 

 

ALLMÄNT OM DELEGATION 
 

Vad är delegationsbeslut? 
Denna delegationsordning beskriver vem som får fatta beslut i nämndens ställe. Genom 
delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder helt och hållet i 
nämndens ställe och beslutet kan inte ändras av nämnden. Överklaganden av beslut sker på 
samma sätt oavsett om delegaten eller nämnden fattat beslutet.  
 
Utöver detta finns ”verkställighetsbeslut” eller verkställighet. Dessa är inte beslut egentligen 
och kan inte överklagas.  
 

Varför ska vi ha delegationsbeslut? 
Möjligheterna för fullmäktige och nämnder att delegera beslutanderätten har två syften: 
 

 att avlasta fullmäktige och nämnders rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för 
mer omfattande behandling av principiella ärenden. 

 
 att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir 

kortare och handläggningen snabbare. 

  

  

   

Regler för delegation 
Nämndens möjligheter till delegation av ärenden behandlas i tillämpliga delar i 6 kap. 33-38 
§§ kommunallagen (1991:900) och i speciallagstiftning.  

 

Registrering av beslut 
Det gäller samma regler för registrering av allmänna handlingar för delegationsbeslut som 
för nämndsbeslut. Det innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig 
dokumentation över de beslut som fattas med stöd av delegation. 
 
Varje beslut skall innehålla uppgift om: 
                         
1 Bmn §34/2019. Beslutet ersätter HebyFS 2015:23,  § 47, 19 maj 2015. 
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 vem som beslutat 
 när beslutet fattas 
 vad beslutet avser. 

 

Anmälan 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till bygg- och miljönämnden 
Återrapporteringens syfte är information, kontroll och registrering. Bygg- och miljönämnden 
bestämmer själv tidpunkt för återrapportering. 

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGATION 
Inom nämndens ansvarsområde gäller nedanstående allmänna regler för beslut fattade med 
stöd av nämndens delegationsordning. 

 

Registrering 
 Delegater noterar sitt beslut på den handling som utgör underlag för beslutet. 

Saknas handling skall en sådan upprättas där beslutet noteras. 
 
 Av noteringen skall framgå vad som beslutats, när beslutet gjordes och vem som 

fattade beslutet. 

 

Registrering i nämndens delegationslista 
Delegationsbesluten redovisas vid nämndens sammanträden. 
 
Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i nämndens protokoll. Av 
paragrafen skall framgå vilka beslut som anmälts.  

 

Allmänt 
Kontorschef och enhetschef har rätt att fatta alla former av beslut som i denna delegeringsordning delegeras till 
befattningshavare som är dem underställda. Vid delegats frånvaro eller jäv ska delegaten överlämna ärendet till 
annan handläggare eller sin närmaste chef. I vissa fall kan ärendet även föras upp till nämnden för beslut. 
 
I de fall som det anges att ett beslut skall fattas i samråd eller efter samråd menas följande. I 
samråd innebär en skyldighet för delegat att först inhämta angiven befattningshavares 
samtycke. Blir delegaten och befattningshavaren inte ense om beslutet, skall ärendet 
hänskjutas till nämnden. Efter samråd innebär en skyldighet för delegaten att innan beslut 
samråda med angiven befattningshavare.  
 
Vid bygg- och miljönämndens ordförandes bortovaro inträder bygg- och miljönämndens vice 
ordförande in som delegat. 
 _________________________________________________________________ 
 
Denna delegationsordning träder i kraft den 1 maj 2019. 

 

 

 
Olof Nilsson 
Bygg- och miljönämndens ordförande 
 
 

Lena Karlsson 
T.f. Samhällsbyggnadskontorets chef, 
Bygg och Miljö Sala-Heby 
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

1. BRÅDSKANDE BESLUT      

1.1 Brådskande beslut där nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 
 

KL 6:36 Ordförande  
 

Delegationslista  

1.2 Nämndens förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser e.d. 
 
Nämndens ordförandes deltagande i kurser, konferenser 
e.d. 
 

 Ordförande 
 
 
1:e vice ordförande 

 Delegationslista  

2. PERSONALFRÅGOR        

2.1 Tidsbegränsad anställning 
 

 Kommunchef 
 

Samrådsförfara
ndet sker enligt 
riktlinjer 
antagna av 
personalutskott
et. 

Delegationslista   

3. OMBUD      

3.1 Att föra, eller utse ombud att föra, kommunens talan i 
svensk domstol samt vid skiljedomsförfarande. 
 

 Kontorschef 
Kommunjurist 

 Delegationslista  

3.2 Att föra nämndens talan i upphandlingsmål  
 

 Upphandlingsansvarig  Delegationslista  

4. ANMÄLAN      

4.1 Beslut om polisanmälan mot brott som hindrar nämndens 
verksamhet 

10 kap. 2 § OSL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontorschef  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

5. ALLMÄNNA HANDLINGAR      

5.1 Besluta om utlämnande av allmän handling, TF 2:14 och 
OSL. 
 

OSL 6:3 Den som förvarar handlingen  Delegationslista  

5.2 Beslut om utlämning av allmän handling, då fråga 
hänskjutits till myndighet. 
 

 Ordförande efter samråd med 
den som förvarar handlingen. 

Jfr. OSL 6:3 Delegationslista  

6. ÖVERKLAGAN      

6.1 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning 
av överklagande som inkommit för sent 

24 § 1 st. FvL Delegat i ursprungsbeslutet  Delegationslista  

6.2 Beslut huruvida omprövning ska ske och omprövning av 
beslut  

27 § FvL Delegat i ursprungsbeslutet  Delegationslista  

6.3 Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol 
eller förvaltningsdomstol 

 Enhetschef  Delegationslista  

6.4 Utseende av ombud att föra nämndens talan i domstol  Enhetschef  Delegationslista  
 

6.5 Avgivande av yttrande till domstol i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat 

22 § FvL, 29 § FvL Delegat i ursprungsbeslutet Beslutet avser 
inte 
myndighetsutöv
ning mot 
enskilda i 
ärenden av 
principiell 
beskaffenhet 
eller annars av 
större vikt  

Delegationslista (jfr RÅ 1994 ref 
67). 

6.6 Yrkande om inhibition när förvaltningsrätt ändrat 
nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av: 
 
- Delegat 

 
- Bygg- och miljönämnden 

FvL, 29 § FvL  
 
 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet  
 
Nämndens ordförande eller 
någon annan som nämnden 
utsett 

Beslutet avser 
inte 
myndighetsutöv
ning mot 
enskilda i 
ärenden av 
principiell 
beskaffenhet 
eller annars av 
större vikt 

Delegationslista  
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MILJÖENHETEN 
 

LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

7. Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m. 
7.1 Besluta att fastställa provtagningspunkter samt 

frekvensen av normal respektive utvidgad kontroll av 
dricksvatten.  

11 § dricksvatten-
föreskrifterna LIVSFS 
2005:10 

Handläggare  Delegationslista  

7.2 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning art. 31.1 a och b, i EG-
förordning 882/2004 
samt art. 6.2 i EG-
förordning 852/2004, 
23 § livsmedels-
förordningen 

Handläggare  Delegationslista  

7.3 Besluta i ärende om godkännande av 
livsmedelsanläggning 

art. 31.2c, EG-
förordning 882/2004, 
23§ livsmedels-
förordningen 

Handläggare  Delegationslista  

7.4 Besluta i ärende om villkorat godkännande av 
livsmedelsanläggning 

art. 31.2 d, EG-
förordning 882/2004, 
23 § livsmedels-
förordningen 

Handläggare  Delegationslista  

7.5 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, 
23 § livsmedels-
förordningen 

Handläggare  Delegationslista  

7.6 Beslut i ärende om villkorat godkännande av anläggning 
för animaliska livsmedel 

art. 3.1 b, EG-
förordning 854/2004 
samt art 60.3 EG-
förordning 882/2004, 
23 § livsmedels-
förordningen 

Handläggare  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

7.7 Besluta att tillfälligt upphäva godkännande av 
livsmedelsanläggning 

art. 31.2 e, EG-
förordning 882/2004, 
24 § livsmedels-
förordningen 

Handläggare  Delegationslista  

7.8 Besluta att permanent upphäva godkännande av 
anläggning när verksamheten upphört 

art. 31, EG-förordning 
882/2004, art. 4, EG-
förordning 853/2004 
 

Handläggare  Delegationslista  

8. Åtgärder vid bristande efterlevnad m m      
8.1 Meddela de förelägganden och förbud (utan vite) 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 ska följas 

22 § livsmedelslagen Handläggare
 
 
Delegationslista 

 Delegationslista  

8.2 Besluta om skyldighet att genomgå läkarundersökning 8 § livsmedels-
förordningen 

Handläggare
 
 Delegationslist
a 

 Delegationslista  

8.3 Besluta att ta hand om en vara som a) har släppts 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 § 
omföreläggandet eller förbudet inte följs 

24 § livsmedelslagen Handläggare
 
 Delegationslist
a 

 Delegationslista  

8.4 Besluta att på ägarens bekostnad låta förstöra 
omhändertagen vara eller varor som omfattas av ett 
förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 
punkt 6 livsmedelslagen 

24 § livsmedelslagen Kontorschef, 
chef för miljöenheten  

 Delegationslista  

8.5 Besluta 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 

Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

8.6 Besluta 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 

Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

8.7 Besluta om att övervaka och vid behov beordra att foder 
eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden 
och/eller destrueras 

art 54.2 c, EG-
förordning 882/2004) 

Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

8.8 Besluta om tillstånd till att foder eller livsmedel används 
för andra ändamål än de som de ursprungligen var 
avsedda för 

art 54.2 d, EG-
förordning 882/2004 

Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

8.9 Besluta 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 

Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

8.10 Besluta 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
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

8.11 Besluta om andra åtgärder som anses vara motiverade art 54.2 h, EG-
förordning 882/2004 

Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

8.12 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad 26 § livsmedelslagen Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

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

25 § livsmedelslagen Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

8.14 Besluta att beslut ska gälla även om det överklagas 33 § livsmedelslagen Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

8.15 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för utövande 
av offentlig kontroll och verkställighet av beslut 

27 § livsmedelslagen Handläggare
 
 Delegationslista 

 Delegationslista  

9. Åtgärder vid bristande efterlevnad. Foder och animaliska biprodukter 
9.1 Meddela de förelägganden och förbud (utan vite) som, 

utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen, behövs för att lagen, de föreskrifter 
och beslut som meddelats med stöd av lagen samt de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen ska följas. 

23 § lag om foder och 
animaliska 
biprodukter 

Handläggare  Delegationslista  

9.2 Besluta att ta hand om en vara som a) har släppts ut på 
marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut 
på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 §§ eller 
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller b) 
avses med ett föreläggande eller förbud enligt 23 § om 
föreläggandet eller förbudet inte följs 

25 § första stycket lag 
om foder och 
animaliska 
biprodukter 

Handläggare  Delegationslista  

9.3 Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens bekostnad 25 § andra stycket lag 
om foder och 
animaliska 
biprodukter 

Kontorschef, chef för 
miljöenheten  

 Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

9.4 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad 26 § lag om foder och 
animaliska 
biprodukter 

Handläggare  Delegationslista  

9.5 Besluta att beslut ska gälla även om det överklagas 33 § lag om foder och 
animaliska 
biprodukter 

Handläggare  Delegationslista  

10. Kontroll av import av foder och livsmedel från tredje land   

10.1 Besluta att omhänderta livsmedel eller foder från tredje 
land som inte överensstämmer med bestämmelserna i 
foder- eller livs- medelslagstiftningen samt besluta 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. b) 
beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på 
marknaden, förordna om att fodret/livsmedlet återkallas 
eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de 
åtgärder som anges ovan vidtas 

EG-förordning 
882/2004 

Handläggare  Delegationslista  

10.2 Besluta att omhänderta sändning i avvaktan på 
destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel 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 livsmedlet återkallas och omhändertas 
och att det därefter antingen destrueras eller återsänds i 
enlighet med art. 21. 

art. 19.2, EG-
förordning 882/2004 

Handläggare  Delegationslista  

11 Kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen    

11.1 Besluta om anmälan för kontroll av sändning från annat 
EU-land 

LIVSFS 2005:22, 9 § Handläggare  Delegationslista  

11.2 Besluta att utöka kontrollen av livsmedel från viss 
anläggning 

LIVSFS 2005:22, 9 § Handläggare  Delegationslista  

11.3 Besluta om att sändning av livsmedel ska förstöras, 
återsändas eller hanteras på annat sätt 

LIVSFS 2005:22, 10 § 
 

Kontorschef 
Chef för miljöenheten  

 Delegationslista  

12 Avgifter      

12.1 Besluta om inplacering av livsmedelsföretag i 
avgiftsklasser enligt kommunfullmäktiges taxa för 
livsmedelskontroll 

 Handläggare  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

12.2 Besluta om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggning 
enligt kommunfullmäktiges taxa för livsmedelskontroll 

 Handläggare  Delegationslista  

12.3 Besluta om avgift för godkännande av 
livsmedelsanläggning enligt kommunfullmäktiges taxa för 
livsmedelskontroll 

 Handläggare  Delegationslista  

12.4 Besluta om avgift för registrering av livsmedelsanläggning 
enligt kommunfullmäktiges taxa för livsmedelskontroll 

 Handläggare  Delegationslista  

12.5 Besluta om avgift för extra offentlig kontroll av 
livsmedelsanläggning enligt kommunfullmäktiges taxa för 
livsmedelskontroll 

 Handläggare  Delegationslista  

12.6 Besluta om att sätta ner eller efterskänka en avgift om det 
finns särskilda skäl enligt kommunfullmäktiges taxa för 
livsmedelskontroll. 

 Handläggare  Delegationslista  
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MILJÖBALKEN (1998:808) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

13 Allmänt 
13.1 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 § MB Handläggare  Delegationslista  

13.2 Besluta att lämna klagomål utan åtgärd. 
 

 Handläggare  Delegationslista  

13.3 Besluta att meddela föreläggande och förbud utan vite 
 

26 kap. 9 § MB Handläggare  Delegationslista  

13.4 Förelägga, utan vite, sökande att komplettera en 
ofullständig ansökan samt besluta att avvisa ansökan om 
bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund 
för prövning.  

19 kap 5 § samt 22 
kap 2 § MB 

Handläggare  Delegationslista  

13.5 Besluta att ett beslut ska gälla även om det överklagas 26 kap. 26 § MB Handläggare  Delegationslista  
13.6 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare 

att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares 
namn och adress.  

26 kap 13 § MB Handläggare  Delegationslista  

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

26 kap 15 § MB 
 

Handläggare  Delegationslista  

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

26 kap 15 § MB Handläggare  Delegationslista  

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

26 kap 19 § tredje 
stycket MB 

Handläggare  Delegationslista  

13.10 Besluta att förelägga, utan vite, den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen.  
 

26 kap 21 § MB Handläggare  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

13.11 Besluta att förelägga, utan vite, 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 § första 
stycket första och 
andra meningen 
MB 

Handläggare  Delegationslista  

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

26 kap 22 § 
tredjestycket MB 

Handläggare  Delegationslista  

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

28 kap 7 § MB Handläggare  Delegationslista  

13.14 Besluta att en anmälan inte ska föranleda någon åtgärd.  27 § förordning om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  Delegationslista  

13.15 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få 
tillträde till fastighet, byggnad, anläggning eller 
transportmedel och där utföra undersökningar och andra 
åtgärder. 
 

28 kap. 1, 6 och 8 
§§ MB 

Handläggare  Delegationslista  

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

6 kap 5 § MB Handläggare  Delegationslista  

13.17 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte 
kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende 

6 kap 8 § MB  och7 
§ förordningen om 
miljökonsekvens-
beskrivningar 

Handläggare  Delegationslista  

13.18 
Avge yttrande till mark- och miljödomstol eller 
länsstyrelse i den s.k. kompletteringsremissen vid 
prövning av tillståndspliktig verksamhet 

 
Handläggare  Delegationslista  

14 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd      

14.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrättaavloppsanordning 
med ansluten vattentoalett 

13 § första och 
andra stycket 
förordning om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

14.2 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till 
befintlig avlopps- anordning 

13 § första och 
andra stycket 
förordning om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  Delegationslista  

14.3 Besluta om villkor som mark- och miljödomstol eller 
länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa 

22 kap 25 § tredje 
stycket MB 

Handläggare  Delegationslista  

14.4 Besluta i tillsynsärende angående miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

26 kap. 9 § 
miljöbalken 

Handläggare  Delegationslista  

14.5 Besluta att låta förstöra föremål av personlig natur och låta 
avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner för att 
förhindra spridning av allvarlig smittsam sjukdom. 

9 kap 15 § MB Kontorschef, ersättare chef 
för miljöenheten  

 Delegationslista  

14.6 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och 
dess verkningar i stället ska utföras av någon annan och att 
utse någon att göra sådan undersökning om kostnaden för 
undersökningen inte överstiger 10 000 kr 

26 kap 22 § första 
stycket tredje 
meningen MB 

Kontorschef, ersättare chef 
för miljöenheten 

 Delegationslista  

14.7 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 26 kap. 18 § 
miljöbalken 
 

 
 

Handläggare  Delegationslista  

15 Lokala föreskrifter      

15.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten 
inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser 

13 § tredje stycket 
förordningen om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  Delegationslista  

15.2 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  Delegationslista  

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

39 § förordningen 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

15.4 Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att sprida visst 
gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område 

40 och 42 §§ 
förordning om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 
 

Handläggare  Delegationslista  

16 Förorenade områden/Föroreningsskador      

16.1 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder 
inom förorenade områden som avses i 10 kap. MB 

28 § förordningen 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  Delegationslista  

16.2 - Beslut i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder 
inom miljöriskområde 

10 kap 12 § MB i 
dess lydelse t.o.m 
2007-07-31 samt 
10 kap 17 § MB i 
dess lydelse fr.o.m 
2007-08-01 

Handläggare  Delegationslista  

16.3 Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare 
eller den som annars är ansvarig att utreda föroreningar 

10 kap 8 § första 
stycket MB i dess 
lydelse t.o.m. 2007-
07-31 samt 10 kap 
2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 § 
MB i dess lydelse 
fr.o.m. 2007-08-01 

Handläggare  Delegationslista  

16.4 Besluta i tillsynsärenden angående underrättelser om 
upptäckta föroreningar 

10 kap 9 § MB i 
dess lydelse t.o.m. 
2007-07-31 samt 
10 kap 11 § MB i 
dess lydelse fr.o.m. 
2007-08-01 

Handläggare  Delegationslista  

16.5 Besluta i tillsynsärenden angående undersökningar av 
misstänkt förorenade områden 

26 kap 22 § MB 
Handläggare  Delegationslista  

16.6 Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd avseende 
förklaring av område som miljöriskområde 

3 § förordningen 
om 
miljöriskområden 
 
 
 

Handläggare  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

17 Jordbruk och annan verksamhet      

17.1 Besluta om dispens för stallgödselspridning enligt Statens 
jordbruksverks föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring 

36 § Statens 
jordbruksverks 
föreskrift om 
miljöhänsyn i 
jordbruket vad 
avser växtnäring 

Handläggare  Delegationslista  

17.2 Besluta i ärende om dispens från regler angående 
spridning och lagring av gödsel 

36 § förordningen 
om miljöhänsyn i 
jordbruket 

Handläggare  Delegationslista  

17.3 Besluta i ärende gällande anmälan för samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken 

 Handläggare  Delegationslista  

17.4 Besluta i tillsynsärenden enligt 12 kap. miljöbalken  Handläggare  Delegationslista  
17.5 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för 

djurhållning och gödselhantering 
9 § förordningen 
om miljöhänsyn i 
jordbruket 

Handläggare  Delegationslista  

17.6 Avge yttrande till länsstyrelsen om tillbyggnad eller 
nybyggnad av stall  
och ladugård 

 Handläggare  Delegationslista  

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

12 kap. 6 § MB Handläggare  Delegationslista  

18 Skydd av områden m.m.      

18.1 Besluta i ärende om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna 

7 kap. 13-18 och 
25-26 §§ MB 

Handläggare  Delegationslista  

18.2 Beslut i ärende om dispens från föreskrifter som 
kommunen meddelat för naturreservat, kulturreservat och 
naturminne 

7 kap. 7, 9 och 10 
§§ MB 

Handläggare  Delegationslista  

18.3 Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som 
kommunen meddelat för djur- och växtskyddsområde 

9 § förordning om 
områdesskydd 

Handläggare  Delegationslista  

18.4 Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som 
kommunen meddelat för vattenskyddsområde 

7 kap. 22 § MB Handläggare  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

18.5 Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller för områden som omfattas av skydd 
enligt 7 kap. miljöbalken 

7 kap. MB Handläggare  Delegationslista  

18.6 Besluta i tillsynsärende angående efterlevnad av 
strandskyddet 

7 kap. MB Handläggare  Delegationslista  

18.7 Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller enligt 8 kap. miljöbalken 

8 kap. MB Handläggare  Delegationslista  

18.8 Besluta i tillsynsärenden angående skötsel av 
jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken 

7, 8 och 12 kap. MB Handläggare  Delegationslista  

19 Vattenverksamhet      

19.1 Avge yttrande till länsstyrelsen och skogsstyrelsen 
angående vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 
 
 

 Handläggare  Delegationslista  

20 Kemiska produkter och biotekniska organismer    

20.1 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 

14 § SNFS 1997:2 Handläggare  Delegationslista  

20.2 Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och 
biotekniska organismer 

 Handläggare  Delegationslista  

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

 Handläggare  Delegationslista  

21 Kosmetiska och hygieniska produkter      

21.1 Meddela föreläggande och förbud i tillsynsärenden 
gällande kosmetiska och hygieniska produkter 

 Handläggare  Delegationslista  

22 Avfall och producentansvar      

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

15 kap 18 § tredje 
och fjärde styckena 
MB 

Handläggare  Delegationslista  

22.2 Besluta om dispens eller undantag från bestämmelser i 
lokal renhållningsordning 

 Handläggare  Delegationslista  

22.3 Besluta i tillsynsärende att den som är ansvarig för 
nedskräpning ska iordningställa platsen och vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder 

15 kap. 30 § MB Handläggare  Delegationslista  

22.4 Besluta i övriga tillsynsärenden enligt 15 kap. miljöbalken  Handläggare  Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

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

26 § 
avfallsförordningen 

Handläggare  Delegationslista  

23 Bilskrotning      

23.1 Avge yttrande till länsstyrelsen om auktorisation av 
bilskrotnings-verksamhet 

6 § 
bilskrotningsförord
ningen 

Handläggare  Delegationslista  

23.2 Besluta i tillsynsärenden  
 
 
 
 

Handläggare  Delegationslista  

24 Miljösanktionsavgifter      

24.1 Besluta om miljösanktionsavgift om högst 5 000 kr 30 kap 3 § MB och 
förordningen om 
miljösanktionsavgif
ter 

Handläggare  Delegationslista  

25 Avgifter      

25.1 Besluta att verksamhet ska hänföras till viss avgiftsklass 
och betala en årlig avgift enligt kommunfullmäktiges taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 Handläggare  Delegationslista  

25.2 Besluta att påföra timavgift eller handläggningsavgift 
enligt kommunfullmäktiges taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

 Handläggare  Delegationslista  

25.3 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

 Handläggare  Delegationslista  

26 Ombud i mark- och miljödomstol      

26.1 Behörighet att företräda nämnden som ombud i mark- och 
miljödomstol 

 Kontorschef 
Ersättare chef för 
miljöenheten 

 Delegationslista  
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LAGEN (1998:814) MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

27  
27.1 Besluta i tillsynsärenden om renhållning som avses i 4 § 

lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 

12 § lagen med 
särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning 
och skyltning 

Handläggare  Delegationslista  

 

LAG (2009:730) OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

28  
28.1 Besluta att påföra avgift enligt kommunfullmäktiges taxa 

för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

 Handläggare  Delegationslista  

 

TOBAKSLAGEN (1993:581) 
LAG OM TOBAK OCH ANDRA LIKNANDE PRODUKTER (2018:2088) 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

29  
29.1 Besluta i tillsynsärende gällande tobakslagen 20 § tobakslagen Handläggare  Delegationslista  
29.2 Besluta att påföra timavgift enligt kommunfullmäktiges 

taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen 
 Handläggare  Delegationslista  

29.3 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för prövning och tillsyn enligt 
tobakslagen 

 Handläggare  Delegationslista  

29.4 Beviljande av tillstånd att bedriva detaljhandel eller 
partihandel med tobaksvaror 

5 kap 1 § (2018:2088) Handläggare    

29.5 Meddelande av villkor för detaljhandelstillstånd samt  
partihandelstillstånd 

5 kap 1 § 
(2018:2088) 

Handläggare    

29.6 Avslå ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel eller 
partihandel med tobaksvaror 

5 kap 1 § 
(2018:2088) 

Handläggare    
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

29.7 Återkallelse av tobakstillstånd på tillståndshavarens 
begäran 

7 kap 10 § p 1 
(2018:2088) 

Handläggare    

29.8 Återkallelse av tobakstillstånd på grund av att den 
tillståndspliktiga försäljningsverksamheten upphört 

7 kap 10 § p 1 
(2018:2088) 

Handläggare    

29.9 Återkallelse av tobakstillstånd på grund av att nytt tobaks- 
tillstånd meddelats för samma försäljningsställe 

7 kap 10 § p 1 
(2018:2088) 

Handläggare    

29.10 Återkallelse av tobakstillstånd i övriga fall 7 kap 10 § p 2-4 
(2018:2088) 

Bygg- och miljönämnden    

29.11 Beslut om varning 7 kap 11 § 
(2018:2088) 

Bygg- och miljönämnden    

29.12 Beslut om förbud att sälja elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

7 kap 13 § 
(2018:2088) 

Bygg- och miljönämnden    

29.13 Infordra uppgifter som behövs för tillsynsverksamheten 7 kap 17 § 
(2018:2088) 

Handläggare    

29.14 Begära tillträde till lokaler med mera för undersökning 7 kap 18 § 
(2018:2088) 

Handläggare    

29.15 Begära handräckning från polis 7 kap 19 § 
(2018:2088) 

Handläggare    

29.16 Beslut om kontrollköp 7 kap 22 § 
(2018:2088) 

Handläggare    

29.17 Nedsättning av avgifter i vissa fall 8 kap 1-2 § 
(2018:2088) 

Enhetschef    

29.18 Avskriva ärende samt beslut i ärende som inte föranleder 
sanktion 

 Handläggare    

29.19 Meddela föreläggande och förbud utan eller med vite upp 
till 10.000 kr 

 Enhetschef    

29.20 Meddela föreläggande och förbud utan eller med vite över 
10.000 kr 

 Bygg- och miljönämnden    

29.21 Överklaga dom från förvaltningsrätten 9 kap 1 § 
(2018:2088) 

Enhetschef    

29.22 Överklaga dom från kammarrätten 9 kap 1 § Bygg- och miljönämnden    
29.23 Omprövning av beslut efter överklagande av motpart  Bygg- och miljönämnden    
29.24 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med 

anledning av överklagande när yttrandet ligger i linje med 
det överklagade beslutet 

9 kap 1 § Enhetschef    

29.25 Yttrande i övriga fall 9 kap 1 § Enhetschef    
29.26 Övergripande riktlinjer  Bygg- och miljönämnden    
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

29.27 Framställan till kommunfullmäktige gällande avgifter för 
tillstånd och tillsyn 

8 kap 1 § Bygg- och miljönämnden    

29.28 Beslut om uppräkning av taxor i enlighet med Kommun-
fullmäktiges bemyndigande 

 Bygg- och miljönämnden    

29.29 Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot Lag om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) 

 Handläggare    

 

STRÅLSKYDDSLAGEN (1988:220) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

30  
30.1 Besluta i tillsynsärende 32 § 

strålskyddslagen 
Handläggare  Delegationslista  

30.2 Besluta att påföra timavgift enligt kommunfullmäktiges 
taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

 Handläggare  Delegationslista  

30.3 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges  
taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

 Handläggare  Delegationslista  

 

FÖRORDNING (1988:372) OM BIDRAG TILL ÅTGÄRDERMOT RADON I EGNAHEM 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

31  
31.1 Avge yttrande till länsstyrelsen om ansökan om 

radonbidrag 
 Handläggare  Delegationslista  
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LAG (2005:1248) OM SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

32  
32.1 Besluta i tillsynsärende gällande förnybara drivmedel och 

vid behov besluta att beslutet skall gälla omedelbart 
6 § lag om 
skyldighet att 
tillhandahålla 
förnybara 
drivmedel 

Handläggare  Delegationslista  

 

ORDNINGSLAGEN (1993:1617) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

33  
33.1 Avge yttrande till polismyndigheten.  Handläggare  Delegationslista  

 

ALKOHOLLAGEN (1994:1738) 
ALKOHOLLAGEN (2010:1622) 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

34  
34.1 Avge yttrande till kommunens alkoholhandläggare om 

ansökan om tillstånd för alkoholservering 
1994:1738 Handläggare  Delegationslista  

34.2 Bifalls- och delvis bifallsbeslutangående stadigvarande 
tillstånd 

8 kap 2, 4 § §  Handläggare    

34.3 Avslagsbeslut angående stadigvarande tillstånd 8 kap 2 § Enhetschef    
34.4 Beslut om ändrat tillstånd 8 kap 2 § Handläggare    
34.5 Beslut om tillfälligt tillstånd 8 kap 2 § Handläggare    
34.6 Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid mässor 

o.dyl. 
8 kap 6 § Enhetschef    

34.7 Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsstället 

8 kap 7 § Handläggare    

34.8 Beslut om godkännande av lokalen vid tillfällig 
cateringservering 

8 kap 4 § Handläggare    
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

34.9 Beslut att avvisa ansökan, inleda och avsluta/avskriva 
ärenden 

8 kap 2§ och samt  

9 kap 2§ 

Handläggare    

34.10 Beslut att meddela villkor  Delegaten som fattat det 
ursprungliga beslutet 

Villkor 
meddelas i 
samband med 
beslut om 
tillstånd 

  

34.11 Beslut att godkänna nya bolagsmän m.m. 8 kap 12 § samt 

9 kap 11 § 

Handläggare Om bolagsmän 
inte godkänns 
blir frågan om 
återkallelse av 
tillstånd aktuellt 

  

34.12 Medgivande till ombyggnad av serveringsställe 9 kap. 11 § Handläggare    
34.13 Beslut i samband med anmälan att krydda sprit 8 kap 3 § Handläggare    
34.14 Beslut angående ansökan från konkursförvaltare 9 kap. 12 § Handläggare Ansökan skall 

behandlas med 
förtur 

  

34.15 Beslut om förbud att sälja folköl 9 kap 19 § Bygg- och miljönämnden    
34.16 Beslut om återkallelse av tillstånd i samband med 

ägarbyte, på parts begäran eller då verksamheten upphör 
9 kap. 18 § 1p Handläggare    

34.17 Beslut om återkallelse av stadigvarande tillstånd 9 kap. 18 § 2-3p Bygg- och miljönämnden    
34.18 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning 9 kap. 17 § Bygg- och miljönämnden    
34.19 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare erinran 9 kap. 17 § Handläggare    
34.20 Tillsyn av serveringsställen 9 kap. 

2,3,8,11,13,14  § § 
Handläggare    

34.21 Anmälan om brottsmisstanke eller överlämnande av 
utredning till polis- eller åklagarmyndighet 

9 kap. 8 § 
alkohollagen 

6 § 
förvaltningslagen 

Handläggare    

34.22 Avge yttrande till annan myndighet samt lämna och 
inhämta handlingar 

9 kap. 8,11,13,14 § 
§ alkohollagen och  

6 § 
förvaltningslagen 

Handläggare    

34.23 Begäran om polisbiträde 9 kap. 9 § Enhetschef    
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

34.24 Beslut att avvisa överklagan som ej inkommit i rätt tid 10 kap. 1 § 
alkohollagen och 
24 § 
förvaltningslagen 

Handläggare    

34.25 Överklagan till förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta 
förvaltningsdomstolen 

10 kap. 1 § Delegaten som fattat det 
ursprungliga beslutet 

   

34.25a Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen 

 Handläggare    

34.25b Beslut om riktlinjer för serveringstillstånd  Bygg- och miljönämnden    
34.25c Besluta om tillsynsplaner 9 kap. 2 § Bygg- och miljönämnden    

 
LAG OM VITEN (1985:206) 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

35  
35.1 Ansöka om utdömande av fastställt vite  Kontorschef, ersättare chef 

för miljöorder 
 Delegationslista  
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BYGGENHETEN 

 
PLAN- OCH BYGGLAGEN(PBL) (2010:900) 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

36 Allmänt 
36.1 Rätt att avge yttranden i ärenden, remisser mm som avser 

nämndens och byggenhetens verksamhetsområde och som 
inte anges under andra punkter 

 Chef för byggenheten eller 
kontorschef  
 

 Delegationslista  

37 PBL kap. 9      

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

9 kap 21 § första 
stycket PBL 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

37.2 
Avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 
§ första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan 
prövas i sak  
 

9 kap. 22 § andra 
stycket PBL 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

37.3 
Besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från 
detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap. 31c § respektive 9 kap. 35 § 
andra stycket PBL 

 

9 kap. 31c § 
respektive 9 kap. 
35 § andra stycket 
PBL 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

37.4 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som 
anges i 9 kap 30 § PBL i följande ärenden:  
 
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med 
detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked  
 

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 och 
2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

37.5 Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan 
 

 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

37.6 Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 
 

 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

37.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad 
 

 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

37.8 Tillbyggnad av flerbostadshus, industribyggnad, byggnad 
för handel eller jämförliga byggnader med en 
byggnadsarea ej överstigande 30 % av huvudbyggnaden  
 

 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

  

37.9 Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader 
med en byggnadsarea sammanlagt ej överstigande 30 m2. 
 

 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

37.10 Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för 
väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3a) 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

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

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3b) 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

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

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3c) 
och 8 § första 
stycket 2c) 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

37.13 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 

PBL 9 kap. 8 § 
första stycket 2b) 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

37.14 Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare 
medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från 
detaljplan eller områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 och 
2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

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

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

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

37.16 Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar 

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

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

37.17 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 eller rivning som kräver beslut 
enligt annan författning 

PBL 9 kap 10 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

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

PBL 9 kap 11-13 §§ Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag, beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  

37.19 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap 14 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

37.20 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i  
9 kap 19 § 

PBL 9 kap 19 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

37.21 
 

Förelägga sökande att avhjälpa bristerna i sin ansökan 
inom en viss tid. Om det inte följs, avvisa eller avgöra i 
ärendet i befintligt skick.  
 

PLB 9 kap 22 §  Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

   

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

 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

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

PBL 9 kap. 27 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

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

PBL 9 kap 33 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

38 PBL kap. 10      

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

PBL 10 kap. 4 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

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

PBL 10 kap. 13 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

38.3 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontrollplan 

PBL 10 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

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

PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

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

PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

38.6 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får 
påbörjas. 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

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

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

38.8 Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja 
åtgärden 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

38.9 Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning 
som behövs 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  



HEBY KOMMUN 

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden 

 28 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

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

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

38.11 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning 
inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar 
för byggherren bindande föreskrift.  

PBL 10 kap. 27 § 
och 11 kap. 8 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Föreläggande 
med påföljd 
(vite eller 
åtgärd) beslutas 
av nämnden) 

Delegationslista  

38.12 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen 

PBL 10 kap 29 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

38.13 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt 
slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-17 §§ PBL 

PBL 10 kap. 34-37 
§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

39 PBL kap. 11       

39.1 

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

PBL 11 kap. 7 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

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

PBL 11 kap. 9 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

39.3 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 

PBL 11 kap. 17 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  
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Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

39.4 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge 
synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda 
behovet av underhålls-åtgärder och vem som ska betala 
kostnaderna för uppdraget 

PBL 11 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

39.5 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd  
(utan vite) 

PBL 11 kap. 30-32 
§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

39.6 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister (utan vite) 

PBL 11 kap. 33 § 1 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

39.7 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om 
det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked  
(utan vite) 

PBL 11 kap. 33 § 2 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

39.8 Beslut att annan funktionskontrollant ska utses, inom 
ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL 
 

PBL 11 kap. 34 § Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

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

PBL 11 kap. 35 § Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

39.10 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 §§ PBL 

PBL 11 kap. 39 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

40 PBL kap. 12      

40.1 Beslut om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning 
av kommunens taxa för bygglov mm 

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

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  
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PLAN- OCH BYGGFÖRORDNINGEN(PBF) M.M. 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

41  
41.1 Beslut om föreläggande (utan vite) mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 
funktionskontroll av ventilationssystem 

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

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

41.2 Beslut att, om en anmälan av anmälnings-pliktig åtgärd 
enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan 
kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick 

PBF 6 kap. 10 §  Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

41.3 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra 
motordrivna anordningar 

PBF 8 kap. 6 §  Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

 
 

BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNA RÅD – OVK BFS 2011:16 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

42  
42.1 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt inom 

ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda skäl) 
§ 4 Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  
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BOVERKETS BYGGREGLER, BBR 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

43  
43.1 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om 

det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli 
tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

BBR 1:22 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

 
BOVERKETS FÖRESKRIFTER  OM TILLÄMPNING AV EUROPEISKA KONSTRUKTIONSSTANDARDER (EUROKODER) 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

44  
44.1 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 

BFS 2010:28, EKS 
7, 2 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  
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FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (1970:988) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

45  
45.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten 
FBL 4 kap. 25 § Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Beslutanderätt Delegationslista  

45.2 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till 
byggnadsnämnden för prövning 

FBL 4 kap. 25-25a 
§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Beslutanderätt Delegationslista  

45.3 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

FBL 15 kap. 11 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

Beslutanderätt Delegationslista  

 
ANLÄGGNINGSLAGEN (1973:1149) 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

46  
46.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten 
AL kap 12 och 14 Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

46.2 Godkännande av beslut eller åtgärd  Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  
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LEDNINGSRÄTTSLAGEN (1973:1144) 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

47  
47.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten 
LL 21 § Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

47.2 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

 

LAGEN (1998:814) OCH FÖRORDNINGEN (1998:929) MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM GATURENHÅLLNING OCH 
SKYLTNING 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

48  
48.1 Avge yttrande till länsstyrelsen LGS 6,7,9 §§ Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

 

LAG OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG MM (1992:1574) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

49  
49.1 Prövning av bostadsanpassningsbidrag  BAB-handläggare 

Bygglovsarkitekt 
Chef för byggenheten  
 

Ej avslag. Beslut 
fattas av bygg- 
och 
miljönämnden 

Delegationslista  
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LAG (2014:227) OM FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

50  
50.2 Beslut om att färdigställande-skydd inte behövs 3 § Bygglovhandläggare 

Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt  
Chef för byggenheten  
 

 Delegationslista  

 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGEN 
Delegeringen innefattar rätt: 

 att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 § förvaltningslagen 

 att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen 

 -att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
 
LAGEN (2010:1011) OCH FÖRORDNINGEN (2010:1075) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

51  
51.1 Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera 

explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i större mängd 
hantera brandfarliga varor 

LBEV 16-19 §§ Räddningschef  Delegationslista  

51.2 Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd LBEV 19 § tredje 
stycket 

Räddningschef  Delegationslista  

51.3 Beslut att återkalla tillstånd LBEV 20 §  Räddningschef  Delegationslista  
51.4 Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som 

behövs för tillsynen 
LBEV 24 § tredje 
stycket 

Räddningschef  Delegationslista  

51.5 Beslut om förelägganden och förbud, dock utan vite LBEV 25 § Räddningschef  Delegationslista  
51.6 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för tillståndsprövning, 

tillsyn, provtagning, undersökning, godkännanden och 
andra beslut och åtgärder 

LBEV 27 § Räddningschef  Delegationslista  

 

FÖRORDNINGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR (2003:789) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

52  
52.1 Beslut om eldningsförbud 2 kap  

7 § 
Räddningschef. 
Stf räddningschef 
Brandinspektör 

 Delegationslista  

52.2 Medge undantag från eldningsförbud i Heby kommun.  Räddningschef. 
Stf räddningschef 
Brandinspektör 

 Delegationslista  

 
 


