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Delegationsföreskrifter
Delegation och delegationsförteckning
Enligt kommunallagen kan en nämnd överföra sin beslutanderätt till en
delegat. Delegering får ske till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller till en
anställd, att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden. Bestämmelser om delegation finns i kommunallagens 6 kap 33-38
§.
Med delegationsförteckning avses en förteckning över de ärenden
nämnden har delegerat.
Vad kan inte delegeras?
Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden:
-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet

-

framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom
yttranden med anledning av att beslut av nämndens i dess helhet
eller av fullmäktige har överklagats.

-

ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

-

vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Delegationsbeslut
Genom delegering flyttas beslutanderätten från nämnden till delegaten.
Delegaten träder helt i nämndens ställe och beslutar i nämndens namn.
Nämnden kan inte ändra beslutet.
Nämnden kan återkalla den givna beslutanderätten. Det kan göras
generellt för en viss grupp av ärenden, för en viss delegat eller för ett
visst ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut. Det bör dock endast ske i ärenden som nämnden bedömer vara
av principiell art.
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Om delegaten finner att ett ärende inom delegeringsuppdraget är av
större vikt eller av principiell betydelse ska ärendet hänskjutas till
nämnden för avgörande.
Anmälan av delegationsbeslut
Alla beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden eller
förvaltningschefen ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande
sammanträde. Om delegaten finner att beslutet kan vara av omedelbart
intresse för nämnden eller om det föreligger andra skäl ska beslutet
anmälas omgående.
Av beslutet ska det framgå beslutsfattare, beslutsdatum, hänvisning till
delegationsordning och beslutets innebörd (vem/vad det berör). Anvisningar
om hur beslut anmäls finns på kommunens intranät.
Vidaredelegering
Förvaltningschefen får vidaredelegera ärenden till underställd anställd.
Nämnden ska ha vetskap om vem som har fått beslutanderätten. Beslut
som fattas efter vidaredelegering anmäls till förvaltningschefen och
nämnden. Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl
förvaltningschefen som nämnden.

Ersättare för delegat
Vid förfall1 för delegat övertas delegatens (ej bygg- och miljöchef)
beslutanderätt:


i första hand av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst.



i andra hand av delegatens närmaste chef.

Ärenden delegerade till ordföranden handläggs vid förhinder för denne
av vice ordföranden.

1

Frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa eller liknande.
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Vid förfall för bygg- och miljöchefen övertas beslutanderätten i första
hand av den som förordnats som vikarie, dock ej av
samhällsbyggnadschefen. Om vikarie inte förordnats eller vid
jävssituation övertas beslutanderätten av nämndens ordförande.
Jäv
Delegat får inte fatta beslut i ärenden, där delegaten är jävig. I en
jävssituation ska ärendet överlämnas till närmaste chef (ej
samhällsbyggnadschef) som då övertar delegatens beslutanderätt i
ärendet.

Verkställighet
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till
delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt talar man om ren
verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga
bedömningar. Ofta är frågorna redan reglerade i lag eller avtal, och det är
uppenbart att endast ett visst beslut får fattas. Det kan t ex handla om
tillämpning av en kommunal taxa. Att exempelvis skicka ut fakturor är ren
verkställighet och därför inget delegationsbeslut.
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.
Överklagan

Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär kan anföras över delegationsbeslut som grundar sig
på specialförfattningar med särskilda regler om hur beslut överklagas.
Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det
överklagande delegationsbeslutet. Domstol kan vid förvaltningsbesvär
fatta ett nytt beslut.
Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som personligen berörs av
delegationsbeslutet.
Om delegationsbeslutet kan överklagas med förvaltningsbesvär ska en
överklagandeanvisning bifogas beslutet.
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Vid förvaltningsbesvär ska skrivelsen med överklagandet ges in till den
myndighet som meddelat beslutet. Den ska ha inkommit till myndigheten
inom tre (3) veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. Den
myndighet som meddelat beslutet prövar om överklagandet har
inkommit i rätt tid.
Myndigheten (delegaten) ska ompröva beslutet om det är uppenbart
oriktigt och om det snabbt och enkelt kan ändras och ändringen kan ske
utan nackdel för part.
Om överklagandet inte avvisas och myndigheten inte omprövar sitt
beslut ska myndigheten överlämna överklagandet tillsammans med alla
handlingar i ärendet till den myndighet som ska pröva överklagandet.
Av delegationsordningen framgår vilka beslut som överklagas genom
förvaltningsbesvär samt till vilken instans man överklagar.

Laglighetsprövning
Laglighetsprövning (kommunalbesvär) kan endast anföras av den som är
kommunmedlem, d.v.s. folkbokförd, äger fast egendom i kommunen eller
är taxerad till kommunalskatt där.
Domstolen prövar endast beslutets laglighet och inte lämplighet.
Tiden för överklagande räknas från den tidpunkt då justeringen av
protokollet, från det sammanträde vid vilket delegationsbeslutet
anmäldes, tillkännages på kommunens anslagstavla.
Om delegationsbeslutet tagits in i särskilt protokoll räknas tiden för
överklagande från den tidpunkt då justeringen av detta protokoll
tillkännages på kommunens anslagstavla.
Revidering
Delegationsordningen ska revideras varje år.

9
9

10
10

Delegationsordning
Förkortningar delegater
JN

Jävsnämnden

JNo

Jävsnämndens ordförande

JNvo

Jävsnämndens vice ordförande

Blh

Bygglovshandläggare

BMC

Bygg- och miljöchef

Minsp

Miljöinspektör

Nsek

Nämndsekreterare

Författningar
AF

Avfallsförordning (2011:927)

AlkL

Alkohollag (1994:1738)

BFS

Boverkets föreskrifter och allmänna råd

FL

Förvaltningslag (1986:223)

FMVH

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

KL

Kommunallag (1991:900)

LED

Lag (2006:985) om energideklarationer

LGS

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning
och skyltning

MB

Miljöbalk (1998:808)

OSL

Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)

PBL

Plan- och bygglag (2010:900)

PBF

Plan- och byggförordning (2011:338)

RB

Rättegångsbalk (1942:740)

SJVFS

Jordbruksverkets föreskrifter

SmittsL

Smittskyddslag (2004:168)

SNFS

Naturvårdsverkets föreskrifter

StrålsL

Strålskyddslag (1988:220)

TF

Tryckfrihetsförordning (1949:105)
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Beslut i ärenden som är så brådskande

KL 6 kap.

JNo

att nämndens beslut inte kan avvaktas

36 §

Beslut att inte lämna ut allmän handling

TF 2 kap. 12

BMC,

§ och OSL 6

Nsekr

ALLMÄNT
1
Administrativa ärenden
1.1
1.2

kap. 4 §

Överklagas till kammarrätten
Utlämnande av allmänna handlingar
är verkställighet.

1.3

Pröva om överklagande skett i tid/avvisa

FL 24 §

BMC

överklaganden som inkommit för sent
1.4

1.5

Omprövning av beslut fattat av:

FL 27 §

-

tjänsteman

Delegat

-

JN

JN

Avge yttrande med anledning av

BMC

laglighetsprövning av beslut
1.6

Föra nämndens talan eller utse och ge
fullmakt till ombud att föra nämndens
talan inför domstol och andra

Delegat i ursprungsärendet

Det överklagade beslutet ska vara
fattat på delegation

JNo

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

myndigheter samt vid förrättningar av
olika slag
1.7

Avge yttranden till statliga,

BMC

landstingskommunala eller
primärkommunala myndigheter, annan
organisation eller enskild i ärenden som
ej är av principiell beskaffenhet eller
annan större vikt
1.8

Ansöka till domstol om vitesutdömande

Lag

enligt lag om viten

(1985:206) om

2

Ekonomiärenden

2.1

Beslut att avskriva utestående fordringar

BMC

viten 6 §

JNo

upp till ett halvt basbelopp per gäldenär
och år
2.2

Utse beslutsattestanter

JNo

Förteckning över beslutsattestanter
ska tillställas ekonomi- och
personalavdelningen

BYGGLOV
3
Bygglov

Redovisning
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Nr
3.1

Ärende
Beslut om bygglov inom ramen för de

Lagrum
PBL 9 kap.

föreskrifter som anges i PBL 9 kap. 30-32 2 § 1st 1 och
§§ i följande ärenden:
a)

2

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus
utanför område med detaljplan, inom

Delegat Anmärkning
BMC
Blh
BMC

”

Blh

ramen för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked
b)

Nybyggnad eller tillbyggnad inom
detaljplan för handel, kontor, hantverk

BMC
”

Blh

eller industri med högst 1000 m²
c)

Nybyggnad inom detaljplan av en- eller
tvåbostadshus som inte hänför sig till

BMC
”

Blh

”

BMC

rad- eller kedjehusbebyggelse
d)

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

Blh
e)

Ny- eller tillbyggnad av

”

komplementbyggnad
f)

Blh

Ny- eller tillbyggnad av kiosk,
transformatorstation,

BMC
BMC

”

Blh

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader med en bruttoarea
sammanlagt ej överstigande 50 m²
g)

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt

PBL 9 kap.

BMC

eller delvis för väsentligen annat ändamål

2 § 1st 3a

Blh

Inredande av någon ytterligare bostad

PBL 9 kap.

BMC

eller någon ytterligare lokal för handel,

2 § 1st 3b

Blh

Byte av färg, fasadbeklädnad eller andra

PBL 9 kap.

BMC

åtgärder som avsevärt påverkar

2 § 1st 3c

inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
h)

hantverk eller industri
i)

byggandens yttre utseende
j)

och 8 § och
1st 2c

Ärende om att i område av värdefull miljö

PBL 9 kap.

underhålla ett byggnadsverk eller ett

8 § 1st 2b

bebyggelseområde som avses i PBL 8
kap. 13 § i den utsträckning som
framgår av detaljplan eller
områdesbestämmelser

BMC

Redovisning
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Nr
k)

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Ändring av gällande bygglov inom ramen

PBL 9 kap. 2

BMC,

för tidigare medgiven bruttoarea eller

§ 1st 1 och 2

Blh

Nybyggnad eller väsentlig ändring av

PBL 9 kap. 8

BMC

upplag eller materialgårdar (p.2), fasta

§ 1st 1 och

Blh

medgiven avvikelse från detaljplan eller
områdesbestämmelser
l)

cisterner med en största volym av 10 m³
(p.4) samt murar och plank (p.7)
3.2

16 kap. 7 §
samt PBF 6
kap. 1-2

Uppsättande eller väsentlig ändring av

PBL 9 kap. 8

BMC,

skyltar eller ljusanordningar

§ 1st 1 och

Blh

16 kap. 7 §
samt PBF 6
kap. 3-4 §§

3.3

Beslut om rivningslov inom ramen för de

PBL 9 kap.

BMC

föreskrifter som anges i PBL 9 kap. 34 §,

10 §

Blh

dock ej av rivning av byggnad som ur
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt har större

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

värde eller rivning som kräver beslut
enligt annan författning
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

Beslut om marklov inom ramen för

PBL 9 kap.

BMC

föreskrifterna i PBL 9 kap. 35 §

11-13 §§

Blh

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov

PBL 9 kap.

BMC

14 §

Blh

Meddela positivt förhandsbesked vid

PBL 9 kap. 17

BMC,

omprövning av tidigare lämnade besked

§

Blh

Beslut om villkorsbesked inom ramen för

PBL 9 kap.

BMC

föreskrifterna i PBL 9 kap. 19 §

19 §

Blh

Beslut om förlängning av

PBL 9 kap.

BMC

handläggartiden för ärenden om lov och

27 §

Blh

Beslut om att då en ansökan om bygglov,

PBL 9 kap. 21

BMC,

marklov, rivningslov eller förhandsbesked

§ 1st

Blh

förhandsbesked i högst tio veckor utöver
de tio ursprungliga veckorna
3.9

är ofullständig, förelägga sökanden att
avhjälpa bristerna inom en viss tid då

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

ansökan annars kan komma att avvisas
eller avgöras i befintligt skick
3.10

Beslut om att avvisa en ansökan som

PBL 9 kap. 22

BMC,

trots föreläggande enligt PBL 9 kap. 22

§ 2st

Blh

Besluta om lov även om den sökta

PBL 9 kap.

BMC,

åtgärden avviker från detaljplan eller

31c § och 35

Blh

§ första stycket är så ofullständig att
den inte kan prövas i sak.
3.11

områdesbestämmelser, inom ramen för

§ 2st

de föreskrifter som anges i PBL 9 kap.
31c § respektive 9 kap. 35 § andra
stycket
3.12

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom

PBL 9 kap. 33

BMC

ramen för föreskrifterna i PBL 9 kap. 33

§

Blh

§ i de fall åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig
användning av byggnad eller mark eller

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

om åtgärden har ringa påverkan på
omgivningen
3.13

Besluta att, om en anmälan av

PBF 6 kap. 10

BMC,

anmälningspliktig åtgärd enligt PBF 6

§

Blh

Beslut om att byggnad får tas i bruk utan

PBL 10 kap. 4

BMC

att slutbesked lämnats

§

Blh

kap. 5 § är ofullständig, förelägga
sökanden att avhjälpa bristerna inom en
viss tid då ansökan annars kan komma
att avvisas eller avgöras i befintligt skick
3.14
3.15
3.16

Beslut om att utse ny kontrollansvarig om PBL 10 kap.

BMC

en kontrollansvarig lämnats sitt uppdrag

13 §

Blh

Beslut om att ge startbesked om det

PBL 10 kap.

BMC

enligt PBL 10 kap. 14 § inte behövs

22 § 1st 1

Blh

Beslut om att förelägga byggherren att få

PBL 10 kap.

BMC

in ytterligare handlingar som behövs för

22 § 1st 2

Blh

något tekniskt samråd
3.17

prövningen av frågan om startbesked om
det enligt PBL 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd

Redovisning
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Nr
3.18

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Beslut att med startbesked godkänna att

PBL 10 kap.

BMC

en åtgärd får påbörjas och att i

23-24 §§

Blh

Anmärkning i anslutning till

PBL 10 kap.

BMC

Föreläggande med påföljd (vite eller

arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen

27 § och

Blh

åtgärd) beslutas av nämnden

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 påbörja åtgärden
- bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning som
behövs
- bestämma de handlingar som ska
lämnas inför beslut om slutbesked
ge de upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs
3.19

för nämndens tillsynsarbete som

11 kap. 8 §

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

innefattar för byggherren bindande
föreskrift
3.20
3.21

Beslut att det för rivningsåtgärder inte

PBL 10 kap.

BMC

behövs någon kontrollplan

18 §

Blh

Beslut om kompletterande villkor för

PBL 10 kap.

BMC

bygg- eller rivningsåtgärderna eller för

29 §

Blh

Beslut om slutbesked respektive

PBL 10 kap.

BMC

interimistiskt slutbesked enligt

34-37 §§

Blh

Avge ingripandebesked inom ramen för

PBL 11 kap. 7

BMC

föreskrifterna i PBL 11 kap. 7 §

§

Blh

Beslut att av polismyndigheten begära

PBL 11 kap. 9

BMC

det biträde som behövs för tillträde enligt

§

Blh

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig

PBL 11 kap.

BMC

åtgärd har vidtagits utan lov, om det är

17 §

Blh

kontrollen
3.22

föreskrifterna i PBL
10 kap. 34-37 §§
3.23
3.24

PBL 11 kap. 8 §
3.25

sannolikt att lov kan ges för åtgärden och

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

delegaten har befogenhet att besluta i
lovärendet
3.26

Förelägga ägare av byggnadsverk att

PBL 11 kap.

BMC

inom viss tid ge synpunkter på övervägt

18 §

Blh

Beslut om förbud mot fortsatt arbete

PBL 11 kap.

JNo

eller åtgärd, även förbud som förenas

30-32 §§

BMC

uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet
av underhållsåtgärder och vem som ska
betala kostnaderna för uppdraget
3.27

med vite (högst

Blh

10 000 kr)
3.28

Beslut om förbud mot användning av

PBL 11 kap.

JNo

byggnadsverk om byggnadsverket har

33 § 1

BMC

säkerhetsbrister, även förbud som
förenas med vite (högst 10 000 kr)

Blh

Redovisning
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Nr
3.29

Ärende

Lagrum

Beslut om förbud mot användning av

PBL 11 kap.

JNo

byggnadsverk, om det inte finns

33 §

BMC

förutsättningar för att ge slutbesked
3.30

Delegat Anmärkning

Blh

Besluta att utse annan

PBL 11 kap.

BMC

funktionskontrollant inom ramen för

34 §

Blh

Besluta att entlediga kontrollansvarig

PBL 11 kap.

BMC

inom ramen för föreskrifterna i PBL 10

35 §

Blh

Besluta att ansöka om handräckning hos

PBL 11 kap.

BMC

kronofogdemyndigheten för tillträde

39 §

Blh

föreskrifterna i plan- och bygglagen 11
kap. 34 §
3.31

kap. 11 § och 11 kap. 35 §§ och, efter
förslag av byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig
3.32

enligt
11 kap. 8 § eller när någon underlåtit att
utföra arbete eller vidta åtgärd som har
förelagts honom eller henne enligt PBL
10 kap. 19, 21 eller 22 §§

Redovisning
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Nr
3.33

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Besluta om avgifter i enskilda

PBL 12 kap.

BMC

ärenden/fall med tillämpning av

8-11 §§ och

Blh

kommunens plan- och bygglovstaxa

kommunens
plan- och
bygglovstaxa

3.34

Besluta om föreläggande (utan vite) mot

PBF 5 kap. 1-

BMC

ägare till byggnader som inte fullgör sina

7 §§ och 3

Blh

skyldigheter ifråga om funktionskontroll
av ventilationssystem fullgör sina

kap (samt
PBL 11 kap.
19-20 §§)

skyldigheter
3.35

Beslut om senareläggning av

BFS 1991:36

BMC

besiktningssynpunkt inom ramen för

om Funktions-

Blh

föreskrifterna i 4 § (om det finns
särskilda skäl)
3.36

kontroll av
ventilationssystem, 4 §

Beslut att medge mindre avvikelse från

BFS 2008:8

BMC

föreskrifter om det finns särskilda skäl

(omtryck

Blh

och byggnadsprojektet ändå kan bli
tekniskt tillfredsställande och det inte

2010:28) om
tillämpning av
europeiska
konstruktions-

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

finns någon avsevärd olägenhet från

standarder

annan synpunkt

(EKS)

Delegat Anmärkning

(eurokoder)
BFS 2010:28,
EKS 7, 2 §

3.37

Beslut om föreläggande (utan vite) som

LED 11 § 1st,

BMC

behövs enligt 25 § lagen om

13 och 25

Blh

energideklarationer för att byggnadens
ägare ska fullgöra sin skyldighet
1. att, för byggnader med
luftkonditioneringssystem enligt 10
§ i lagen som inte ska
energideklareras, se till att
systemet regelbundet besiktigas
på det sätt som anges i 11 §
första stycket i lagen
2. att den energideklaration som
senast har upprättats för
byggnaden är tillgänglig på väl
synlig plats enligt vad som anges i
13 § i lagen

§§

Redovisning
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Nr

3.38

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Besluta om förlängning av

BMC

förhandsbesked inom två år för givet

Blh

förhandsbesked under förutsättning att
inget nytt tillkommit ärendet

Redovisning
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Nr
3.39

Ärende

Lagrum

Godkänna nybyggnadskarta

Delegat Anmärkning
BMC
Blh

3.40

Beslut om att färdigställandeskydd inte

BMC

behövs

Blh

HISSAR OCH ANDRA MOTORDRIVNA ANORDNINGAR
4
Hissar och andra motordrivna
anordningar
4.1

4.2

Beslut om särskild besiktning av hissar

PBF 8 kap. 8

BMC

och andra motordrivna anordningar

§ och 5 kap.

Blh

Beslut om längre besiktningsintervall

BFS 1994:25

BMC

enligt 3 kap. 18 §

H1 med

Blh

9§

ändringar
omtryckt i
BFS 2006:26
H 10
3 kap. 18 §

Redovisning
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Nr
4.3

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Beslut om anstånd med besiktning enligt

BFS 1994:25

BMC

3 kap. 19 §

H1 med

Blh

ändringar
omtryckt i
BFS 2006:26
H 10
3 kap. 19 §

4.4

Beslut om användningsförbud för hissar

BFS 1994:25

BMC

och andra motordrivna anordningar med

H1 med

Blh

tillämpning av bestämmelserna i 3 kap.
4-5 §§

ändringar
omtryckt i
BFS 2006:26
H 10
3 kap. 4-5
§§

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

MILJÖBALKEN med förordningar
5
Allmänt
5.1
5.2

MB 26 kap. 9

BMC

§

Minsp

Beslut att åligga tidigare ägare eller

MB 26 kap. 13

BMC

nyttjanderättshavare att lämna uppgift

§

Minsp

Beslut att sända beslut om föreläggande

MB 26 kap. 15

BMC

eller förbud, som meddelats mot någon i

§

Minsp

Besluta om ansökan till

MB 26 kap. 17

BMC

kronofogdemyndigheten om

§

Meddela föreläggande eller förbud

om ny ägares eller nyttjanderättshavares
adress
5.3

egenskap av ägare till fastighet, till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret samt anmäla
borttagande av anteckning
5.4

verkställighet av ett föreläggande eller
förbud

Redovisning
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Nr
5.5

5.6

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Besluta att rättelse ska vidtas på den

MB 26 kap. 18

felandes bekostnad (högst 10 000 kr)

§

Besluta att den som bedriver verksamhet

MB 26 kap. 19

BMC

som kan befaras medföra olägenhet för

§

Minsp

Besluta att förelägga den som bedriver

MB 26 kap. 21

BMC

verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna

§

Minsp

Besluta att förelägga den som bedriver

MB 26 kap. 22

BMC

verksamhet eller vidtar åtgärd eller som

§

Minsp

BMC

människors hälsa eller påverka miljön,
ska lämna förslag på kontrollprogram
eller förbättrande åtgärder
5.7

de uppgifter och handlingar som behövs
för tillsynen
5.8

upplåter byggnad för bostäder eller
allmänt ändamål att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och
dess verkningar som behövs för tillsynen

Redovisning
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Nr
5.9

Ärende

Lagrum

Besluta att föreskriva att undersökning

MB 26 kap. 22

av verksamhet och dess verkningar i

§

Delegat Anmärkning
BMC

stället ska utföras av någon annan och
att utse någon att göra denna
undersökning om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 10 000 kr
5.10

Besluta att förena beslut om

MB 26 kap. 22

BMC

undersökning med förbud att överlåta

§

Minsp

Besluta att meddela förbud vid vite

MB 28 kap. 7

BMC

(högst 10 000 kr) att rubba eller skada

§

Minsp

Befogenhet att på ansökan av

MB 24 kap. 8

BMC

tillståndshavaren upphäva eller ändra

§

Minsp

berörd fastighet eller egendom till dess
att undersökningen är slutförd
5.11

mätapparat eller liknande utrustning som
behöver sättas ut vid undersökningar
5.12

bestämmelser eller villkor i ett
tillståndsbeslut

Redovisning
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Nr
5.13

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Besluta i tillsynsärende gällande de

MB 2 kap. 2-9

BMC

allmänna hänsynsreglerna

§§

Minsp

6

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6.1

Besluta om tillstånd att inrätta

26 kap.
FMVH 13 §

BMC
Minsp

avloppsanordning med ansluten
vattentoalett
6.2

Besluta i ärende om anmälan av annan

FMVH 13 §

BMC
Misnp

avloppsanordning än till vilken
vattentoalett är ansluten
6.3

Beslut med anledning av anmälan om

FMVH 14 §

Minsp

ändring av avloppsanordning
6.4
6.5

Beslut med anledning av anmälan eller

FMVH 18-19

BMC

tillsyn av avloppsanläggning

§§

Minsp

Besluta i tillsynsärenden angående

MB 9 kap. 7

BMC

avloppsanordningar dimensionerade för

§,

Minsp

högst 200 personekvivalenter
6.6

BMC

FMVH
12-16 §§

Beslut med anledning av anmälan om att

FMVH

BMC

inrätta värmepumpsanläggning

17-19 §§

Minsp

Redovisning
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Nr
6.7

Ärende
Besluta i tillsynsärenden angående

Lagrum
FMVH 22 §

- miljöfarlig verksamhet som har

Delegat Anmärkning
BMC
Minsp

beteckningen C
- miljöfarlig verksamhet i övrigt
6.8

Beslut om föreläggande om

BMC

försiktighetsmått eller förbud enligt 27§

Minsp

förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, SFS 1998:899.
6.9

Beslut om föreläggande för

FMVH 27 §

BMC
Minsp

verksamhetsutövare av miljöfarlig
verksamhet att söka tillstånd enligt
miljöbalken 9 kap 6§
6.10

Beslut med anledning av anmälan om
anordnande av gödselstad eller

FMVH 37 §

BMC
Minsp

upplagsplats för djurspillning inom
område med detaljplan
6.11

Beslut med anledning av anmälan av

BMC

lokaler och anläggningar som avses i

Minsp

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 38§, SFS 1998:899
6.12

Beslut med anledning av tillsyn av

BMC

byggnader och lokaler som avses i

Minsp

förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 45 §, SFS 1998:899.
6.13

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för

MB 9 kap. 9

BMC

bekämpning av ohyra och andra

§

Minsp

Förelägga den som bedriver miljöfarlig

MB 26 kap. 20

BMC

verksamhet att avge miljörapport

§

Minsp

Avge yttranden till länsstyrelsen i

FMVH 26 §

BMC

skadedjur
6.14

6.15

anmälningsärende om miljöfarlig
verksamhet i sådana ärenden som skall
handläggas av länsstyrelsen,

Redovisning
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Nr
6.16

6.17

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Avge yttrande till länsstyrelsen över

BMC

förslag till kontrollprogram

Minsp

Avge yttranden till länsstyrelsen över

BMC

ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet
6.18

Avge yttranden till miljödomstol eller

MB 22 kap. 4

länsstyrelse i den s.k.

§

BMC

kompletteringsremissen vid prövning av
ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet
6.19

Besluta om villkor av mindre betydelse

MB 22 kap. 25

som miljödomstol eller länsstyrelse i

§ 3st

beslut om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa

BMC

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

7

Förorenade områden

7.1

Besluta i tillsynsärende angående

MB 10 kap.

BMC

vidtagande av åtgärder inom förorenade

2-7 §§

Minsp

områden som avses i 10 kap. miljöbalken
7.2

Besluta i tillsynsärende om vidtagande av MB 10 kap.

BMC

5 och 14 §§

Minsp

Besluta i tillsynsärende om ansvar för

MB 10 kap.

BMC

verksamhetsutövare eller den som

10 §

Minsp

Besluta i tillsynsärende om ansvar för

MB 10 kap.

BMC

verksamhetsutövare eller den som

2-4 §§

Minsp

åtgärder eller utredning med anledning
av en allvarlig miljöskada som avses i 10
kap miljöbalken
7.3

annars är ansvarig för efterbehandling att
utreda föroreningar
7.4

annars är efterbehandlingsansvarig att
utföra och bekosta
efterbehandlingsåtgärder

Redovisning
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Nr
7.5

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Besluta i tillsynsärende angående

MB 10 kap.

BMC

vidtagande av åtgärder inom

12 §

Minsp

miljöriskområde

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

8

Täkter, jordbruksmark m.m.

8.1

Besluta i tillsynsärende angående

Förordning om

BMC

jordbruk som avses i 12 kap 10 §

tillsyn enligt

Minsp

miljöbalken

miljöbalken,
bilaga p B3
samt
föreskrifter
om
miljöhänsyn i
jordbruksmark
(SJVFS
2005:74)

8.2

8.3

Avge yttranden till länsstyrelsen i ärende

MB 9 kap.

BMC

om tillstånd till täkt

6a §

Minsp

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende

Förordning om

BMC

om dispens för djurhållning och

miljöhänsyn i

Minsp

gödselhantering

jordbruket 9
§

Redovisning
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Nr
8.4

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Avge yttrande till länsstyrelsen eller

MB 12 kap. 6

BMC

skogsvårdsstyrelsen i ärende angående

§ samt 9 § i

Minsp

anmälan för samråd för
verksamhet/åtgärd som väsentligen kan
komma att ändra eller skada naturmiljön

förordning om
täkter och
anmälan för
samråd (SFS
1998:204)

9

Kemiska produkter och biotekniska
produkter

9.1

9.2

9.3

Besluta i ärende om tillstånd till spridning SNFS 1997:2

BMC

av kemiska bekämpningsmedel

14 §

Minsp

Besluta i tillsynsärende om spridning av

SNFS 1997:2

BMC

kemiska bekämpningsmedel

11 §

Minsp

Besluta i tillsynsärende om skydd mot

NFS 2003:24

BMC

vattenförorening vid hantering av
brandfarliga väskor.

Minsp

Redovisning
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Nr
9.4

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Besluta i tillsynsärende om anläggningar

Förordning

BMC

som innehåller fluorerade växthusgaser

2007:846)

Minsp

och ozonnedbrytande ämnen

om fluorerade
växthusgaser
och ozonnedbrytande

9.5

Besluta i tillsynsärenden angående

BMC

kemiska produkter och biotekniska

Minsp

organismer i övrigt.
9.6

Avge yttranden till Kemikalieinspektionen

BMC

i tillståndsärenden och övriga ärenden

Minsp

där yttrande begärs avseende kemiska
produkter eller biotekniska organismer
10

Avfall och producentansvar

10.1

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att

MB 15 kap.

BMC

själv återvinna och bortskaffa avfall

18 §

Minsp

Redovisning
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Nr
10.2

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Besluta om dispens i övrigt från

BMC

bestämmelserna i kommunens

Minsp

föreskrifter om avfallshantering
10.3

Besluta i ärende om anmälan och/eller
tillsyn om kompostering, nedgrävning
eller annat återvinnande eller
bortskaffande av hushållsavfall på
fastighet

AF § 38

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr
10.4

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Besluta i tillsynsärende angående:

BMC

• Hushållsavfall i övrigt

Minsp

• Industriavfall
• Producentansvar
• Hantering av avfall i övrigt
10.5

Begära uppgifter av den som i

AF 45 §

BMC
Minsp

yrkesmässig verksamhet ger upphov till
eller omhändertar annat avfall än
hushållsavfall och meddela föreläggande
om sådan uppgiftsskyldighet.
10.6

Besluta i tillsynsärende om tillfälliga
åtgärder som är nödvändiga för att
förhindra eller förebygga skador på
människors hälsa eller miljön till följd av
särskilda omständigheter vid hanteringen
av avfall

AF 51 §

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr
10.7

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Förelägga den som är ansvarig för

MB 15 kap. 30

BMC

nedskräpning att iordningställa platsen

§

Minsp

Avge yttranden till länsstyrelsen i

AF 26-33, 34-

BMC

ärenden om anmälan eller tillstånd till

36,

Minsp

samt vidtaga erforderliga förebyggande
åtgärder
10.8

yrkesmässig transport av avfall eller
farligt avfall eller annan hantering av
avfall

37 §§

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

11

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

11.1

Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om

MB 6 kap. 4

BMC

verksamhet eller åtgärd som kan medföra

§

Minsp

Avge yttrande till verksamhetsutövare

MB 6 kap. 5

BMC

med anledning av utökat samråd med

§

Minsp

Avge yttrande över

MB 6 kap. 8

BMC

miljökonsekvensbeskrivning som inte

§

Minsp

betydande miljöpåverkan Gäller ej om
verksamheten är av större vikt för
kommunen
11.2

miljökonsekvensbeskrivning
11.3

kungörs tillsammans med ansökan i ett
mål eller ärende

samt
förordning
om MKB 7 §

12

Skydd av områden

12.1

Besluta i tillsynsärende angående

BMC

åsidosättande av föreskrifter som gäller

Minsp

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

för områden som omfattas av skydd enlig
7 kap miljöbalken.
12.2

Besluta i tillsynsärende angående

BMC

åsidosättande av föreskrifter som gäller

Minsp

enligt 8 kap miljöbalken.
12.3

Besluta i tillsynsärende angående skötsel

BMC

av jordbruksmark enligt miljöbalken 7, 8

Minsp

och 12 kap.
12.4

Beslut i anledning av anmälan, ansökan

MB 7 kap. 22

BMC

om tillstånd eller dispens eller i

§

Minsp

Avge yttrande i ärende om dispens från

Förordningen

BMC

strandskyddsbestämmelserna

om områdes-

Minsp

tillsynsärende enligt beslut om
vattenskyddsområde
12.5

skydd 23 §

Redovisning
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Nr
12.6

Ärende
Avge yttrande till länsstyrelsen

Lagrum
MB 8 kap.

BMC

samt

Minsp

12 kap. 6 §

12.7

Delegat Anmärkning

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden

Förordning om

BMC

avseende dispens från andra föreskrifter

områdes-

Minsp

om områdesskydd

skydd enligt
miljöbalken
m.m.
23 §

12.8

Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i

Förordning

BMC

ärende om dispens från föreskrifter om

(1998:1252)

Minsp

biotopskydd

om områdesskydd enligt
miljöbalken
m.m.

12.9

Besluta i ärenden enligt
strandskyddslagstiftningen

13

Vattenverksamhet

MB 7 kap.

BMC
Blh

Redovisning
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Nr
13.1

Ärende
Avge yttrande till länsstyrelsen eller

Lagrum
MB 11 kap.

Delegat Anmärkning
BMC
Minsp

miljödomstolen i ärende angående
tillstånd till markavvattning
13.2

Avgifter för prövning och tillsyn

BMC
Minsp

13.3

Besluta att debitera avgift enligt

MB 27 kap. 1

BMC

kommunens taxa för prövning och tillsyn

§

Minsp

enligt miljöbalken
13.4

Besluta att sätta ned eller efterskänka

BMC

avgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
14

Sanktioner m.m.

14.1

Besluta om miljösanktionsavgifter som

MB 30 kap. 3

BMC

inte överstiger 5 000 kr

§

Minsp

15

Smittskydd

Redovisning
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Nr
15.1

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Vidta de åtgärder som behövs för att

MB kap 9 §

JNo,

spåra smitta och undanröja risk för

15

BMC

smittspridning samt låta förstöra föremål
av personlig natur och låta avliva
sällskapsdjur som innehas av
privatpersoner
16

Övrigt

16.1

Besluta i ärenden om kontrollplan i

BMC

enlighet med badvattenförordningen

Minsp

(2008:218) § 4 samt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om badvatten § 5

OBS! Avser miljöbalken

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Redovisning

LIVSMEDELSLAGEN MED FÖRORDNINGAR och EG-FÖRORDNINGAR OM FODER- OCH LIVSMEDELSLAGSTIFTNING
17
Livsmedelslagen (2006:804)
17.1

Meddela de förelägganden och förbud

22 §

BMC
Minsp

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 EGbestämmelserna skall följas.
17.2

Meddelande av förelägganden och förbud

23 §

BMC

24 § 1st

BMC

enligt 22 § eller enligt de EGbestämmelser som kompletteras av lagen
får förenas med vite (högst 10 000 kr)
17.3

Besluta att ta hand om en vara som

Minsp
1. har släppts ut på marknaden, eller
som uppenbart är avsedd att
släppas ut på marknaden, i strid

50

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

med 10 § eller de EGbestämmelser som kompletteras
av lagen, eller
2. avses med ett föreläggande eller
ett förbud enligt 22 §, om
föreläggandet eller förbudet inte
följs.
17.4

Besluta att på ägarens bekostnad låta

24 § 2st

BMC

25 §

BMC

förstöra omhändertagen vara, eller varor
som omfattas av ett förbud enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 6 §
6 Livsmedelslagen.
17.5

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

Minsp

Redovisning
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Nr
17.6

Ärende
Besluta om rättelse på den felandes

Lagrum

Delegat Anmärkning

26 §

BMC

27 §

BMC

bekostnad om denne inte fullgjort sina
skyldigheter (högst 10 000 kr)
17.7

Beslut om att begära hjälp av

Minsp

polismyndigheten för tillsynen.
17.8

Förordna att beslut som meddelats med

33 §

BMC
Minsp

stöd av livsmedelslagen skall gälla utan
hinder av överklagande
18

Livsmedelsförordningen (SFS
2006:813)

18.1

Beslut om skyldighet att genomgå

8§

Minsp

läkarundersökning
18.2

Besluta i ärende om godkännande eller
registrerande av livsmedelsanläggning.

BMC

23 §

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr
18.3

Ärende
Besluta om återkallande eller tillfälligt

Lagrum
24 § 1st

Delegat Anmärkning
BMC
Minsp

upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning.
18.4

Besluta om krav på ersättning för

34 §

BMC
Minsp

kostnader som uppkommer till följd av
åtgärder enligt 24§.
19

Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20)

19.1

Godkänna animalisk

8§

BMC
Minsp

livsmedelsanläggning som omfattas av
förordning (EG) nr 853/2004 samt
villkorat godkännande.
19.2

Registrera livsmedelsanläggning som
omfattas av förordning (EG) nr 852 art 6.2
samt dricksvattenverksamhet och
verksamheter som bereder, behandlar
och bearbetar snus och tobak.

7§

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr
20

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Förordning om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166)

20.1

Beslut om inklassning av

5-6 §§

BMC
Minsp

livsmedelsföretag vilken ligger till grund
för årlig kontrollavgift
20.2

Beslut om avgift för extra offentlig

11 §

BMC
Minsp

kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket.
20.3

Beslut om avgift för godkännande och

13-14 §§

Minsp

registrering
20.4

Besluta om att sätta ner eller efterge
kontrollavgift

BMC

10 §

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr
21

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (SLVFS 2001:30)

21.1

Fastställande av kontrollprogram för

11 §

Minsp

egentillsyn
21.2

Beslut om undantag från

17 §

BMC
Minsp

informationsskyldigheten
22

BMC

Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd

22.1

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

Artikel 28

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr
22.2

Ärende
Besluta om godkännande av

Lagrum
Artikel 31.2 c

Delegat Anmärkning
BMC
Minsp

livsmedelsanläggning. Godkännandet får
förenas med förbehåll
22.3

Besluta om villkorat godkännande av

Artikel 31.2 d

BMC
Minsp

livsmedelsanläggning samt förlängning av
sådant godkännande
22.4

22.5

22.6

22.7

Besluta om tillfälligt upphävande av

Artikel 31.2e

BMC

godkännande av livsmedelsanläggning.

och artikel

Minsp

Besluta om permanent upphävande av

Artikel 31.2 e

godkännande av livsmedelsanläggning.

och artikel

Besluta om åtgärder vid bristande

Artikel 54.2 a-

BMC

efterlevnad.

h

Minsp

Utförande av offentliga kontroller för att

Artikel 18

BMC

bekräfta eller undanröja misstankar eller

54.2 f

BMC

54.2 f

Minsp

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

tveksamheter samt beslut om att
omhänderta sändning till dess att resultat
erhållits av den offentliga kontrollen.
23

Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) 852/2004 om
livsmedelshygien

23.1

Registrera livsmedelsanläggning

Artikel 6. 2

BMC
Minsp

24

Europaparlamentet och Rådets
förordning (EG) nr 853/2004 om
fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung

24.1

Godkänna animalisk
livsmedelsanläggning med eller utan
förbehåll samt villkorat godkännande.

25

Europaparlamentet och Rådets
förordning (EG) 854/2004 om
fastställande av särskilda

Artikel 4

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att
användas som livsmedel
25.1

Besluta om att godkänna anläggning för

Artikel 3.1a

Minsp

animaliska livsmedel
25.2

Besluta om villkorat godkännande av

Artikel 3.1b

BMC
Minsp

anläggning för animaliska livsmedel.
26

BMC

Lag om foder och animaliska
biprodukter (SFS 2006:805)

26.1

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

23 §

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr
26.2

Ärende
Meddelande om förelägganden och

Lagrum

Delegat Anmärkning

24 §

BMC

5-6 §§

BMC

förbud enligt 23 § eller enligt de EGbestämmelser som kompletteras av lagen
får förenas med vite (högst 10 000 kr).
27

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

27.1

Beslut om inklassning av foderföretagare
och företagare som befattar sig med
animaliska biprodukter vilken ligger till
grund för årlig kontrollavgift

Minsp

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

StrålsL 30 §

BMC

STRÅLSKYDD, SMITTSKYDD
28
Strålskydd
28.1

Besluta i ärenden om tillsyn av solarier

Minsp

enligt delegation från statens
strålskyddsinstitut
2007-08-01
28.2

Besluta med anledning av anmälan av

Strålsäker-

BMC

solarium

myndighetens

Minsp

föreskrifter
om solarier
8§

28.3

Begära upplysningar eller handlingar

StrålsL 31 §

Minsp

som behövs för tillsynen
28.4

Meddela föreläggande och förbud

BMC

StrålsL 32 §

BMC
Minsp

28.5

Beslut om att omhänderta eller försegla
tekniska anordningar för att förebygga
olovligt brukande

StrålsL 33 §

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr
28.6

Ärende
Besluta att förena föreläggande eller

Lagrum

Delegat Anmärkning

StrålsL 34 §

BMC
Minsp

förbud med vite om högst 10 000 kr i
varje enskilt ärende
29

Smittskydd

29.1

Beslut om erforderliga

SmittsL 9 §

Minsp

smittskyddsåtgärder
29.2

I enskilda fall meddela förelägganden

BMC

SmittsL 33 §

BMC
Minsp

och förbud för att hindra spridning av en
samhällsfarlig sjukdom
29.3

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

SmittsL 34 §

BMC
Minsp

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

LGS 5 §

BMC

GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING
30
Skyltning
30.1

Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom

Blh

allmänheten avvisas från ett visst
område som är av betydelse för
friluftslivet
30.2

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla,

LGS 6-7 §§

BMC
Blh

skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning för reklam propaganda eller
liknande ändamål utomhus (förutsätter
delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen)
30.3

Medgivande att ha affisch eller annan
tillfällig anordning utomhus för reklam,
propaganda eller liknande ändamål
uppsatta mer än fyra veckor (förutsätter
delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen)

LGS 9 §

BMC
Blh

Redovisning
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Nr
30.4

Ärende
Avge yttrande till länsstyrelsen eller

Lagrum

Delegat Anmärkning

LGS 5-10 §§

BMC
Blh

andra myndigheter i ärenden enligt LGS
5-10 §§
30.5

Tillsyn och meddela föreläggande så att

LGS 11-12

BMC

efterlevnad av lagen och föreskrifter följs

§§

Blh

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Beslut om utvidgning av

AlkL 8 kap. 2

BMC

serveringstillstånd att omfatta

§

ALKOHOL, TOBAK och LÄKEMEDEL
31
Alkohol
31.1

uteservering
31.2
31.3
31.4
31.5

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till

AlkL 8 kap. 4

allmänheten

§

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till

AlkL 8 kap. 2

BMC

slutna sällskap

§

Minsp

Beslut om tillstånd till arrangerande av

AlkL 8 kap.

BMC

provsmakning för enstaka tidsperiod

2,6 och 7 §§

Minsp

Beslut om tillfällig ändring av

AlkL 8 kap.

BMC

stadigvarande tillstånd avseende

2,4,14, och 19

Minsp

serveringsyta, tid eller dryck. Avser även

§§

BMC

komplettering med catering och
gemensam serveringsyta
31.6

Beslut om ändring av stadigvarande

AlkL 8 kap.

BMC

tillstånd avseende serveringsyta, tid eller

2,4,14, och 19

Minsp

dryck. Avser även komplettering med
catering

§§

Redovisning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat Anmärkning

Godkännande av anmälan av

AlkL 8 kap.

BMC

förändringar i verksamheten (ändrad

2,4,14, och 19

Minsp

och gemensam serveringsyta
31.7

inriktning, byte av bolagsman m.m.)
31.8
31.9

§§

Beslut om serveringstillstånd vid

AlkL 9 kap. 12

ansökan från konkursbo

§

Beslut om medgivande till ombyggnad

AlkL 8 kap. 12

BMC

av serveringsställe

§, 9 kap. 11

Minsp

31.10 Beslut om godkännande av tillfällig
lokal för cateringföretag med
stadigvarande tillstånd
31.11 Beslut om villkor i samband med
gynnande beslut om serveringstillstånd
följer ovanstående beslutsnivåer
31.12 Beslut om att meddela undantag från
skyldighet att avlägga kunskapsprov
31.13 Beslut om att meddela hinder mot att
avlägga kunskapsprov

§

BMC

AlkL 8 kap. 14

BMC

§, 9 kap. 11

Minsp

§

AlkL 8 kap. 14

BMC

§, 9 kap. 11

Minsp

§
AlkL 8 kap. 12

BMC

§

Minsp

AlkL 8 kap. 12

BMC

§

Minsp

Redovisning
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Nr

Ärende

31.14 Begäran hos polismyndigheten om
handräckning för att kunna utföra tillsyn
31.15 Beslut om att meddela tillståndshavare
erinran
31.16 Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd när verksamheten

Lagrum

Delegat Anmärkning

AlkL 9 kap. 9

BMC

§

Minsp

AlkL 9 kap. 17

BMC

§

Minsp

AlkL 9 kap. 18

BMC

§ p.1

Minsp

upphör
31.17 Beslut om avskrivning av tillsynsärende

BMC

31.18 Beslut att polisanmäla vid misstanke om

BMC

brott mot Alkohollagen
31.19 Lämna uppgifter/yttranden till andra
myndigheter

AlkL 9 kap. 8
§

BMC

Redovisning

