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DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT INOM NÄMND 

6 kapitlet 37 – 40 §§ kommunallagen (2017:725) 

1. Vad innebär delegering? 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende 

eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten).  

 

Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som 

nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.  

 

Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan naturligtvis återkalla 

delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa 

ett beslut i ett enskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (till 

exempel tjänstefel och skadestånd). 

2. Förutsättningar för en nämnds delegeringsrätt 

Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste 

fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut, ha uppdragit till nämnden att 

hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller 

ärendegrupper. Därefter kan nämnden, om den vill, besluta om delegering av 

denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt 

beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning, där 

beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. 

 

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska 

delegeras. Räckvidden av en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 

38 § kommunallagen (KL), som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras (se 

nedan). 

3. Vad kan man delegera? 

3.1 Nämndens delegeringsrätt - delegeringsbeslut 
 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 

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

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

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

överklagats, 

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

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

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

nämnden, eller 

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

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet 

eller som annars är av större vikt, är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om 

ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska 

bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller 

inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, 
kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och 

organisation. 
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Förutom de generella undantagen från delegering ovan, innehåller en del 

specialförfattningar också uttryckliga delegeringsförbud. 

 

3.2 Delegering och ren verkställighet 
 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 

delegeringsordningen ska endast upptas beslut i kommunallagens mening. 

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att 

dra med exakthet.  

 

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 

utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas 

genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men man kan inte 

endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 

kommunallagens mening, eftersom till exempel yttranden normalt inte kan 

överklagas, men ofta innehåller självständiga bedömningar och fodrar 

delegering för att kunna föras över från nämnd till delegat. 

 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 

beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, till exempel 

avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa.  

 

Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (se 13 kap. 

2 § 2 p KL). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom 

laglighetsprövning – eller förvaltningsbesvär – finns andra vägar för den enskilde 

att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom 

rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller 

påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

3.3 Delegering av rätt att överklaga 
 

Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol, går att delegera, liksom 

beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig 

är delegerbart. Ett bemyndigande ska vara försett med förbehållet att vad gäller 

ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, får delegeringen inte omfatta 

ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

3.4 Att avstå från delegeringsbeslut 
 

Att avstå från delegeringsbeslut. En delegat har alltid rätt att överlämna ett 

ärende till miljö- och byggnadsnämnden för beslut i ärenden som delegerats, om 

denne finner att ärendets beskaffenhet gör detta lämpligt. Något krav på 

delegaten att särskilt motivera ett sådant överlämnande finns inte. En delegat är 

skyldig att överlämna ett enskilt ärende till nämnden för avgörande om ärendet 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Miljö- och byggnads-

nämnden övertar då beslutanderätten. 

3.5 Beslut utan delegeringsuppdrag 
 

Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag, kan ett 

sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte 

kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli 

civilrättsligt bunden av beslutet, om mottagaren är i god tro och det rör 

civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via 

allmän domstol. 
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4. Vem kan man delegera till? (6 kap 37 § KL) 

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag åt: 

- presidiet 

- ett utskott  

- en ledamot eller ersättare i nämnden 

- en anställd hos kommunen 

 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 

-  till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering 

-  anställd i kommunalt företag 

 

Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem 

som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

5. Vidaredelegering (7 kap 5-8 §§ KL) 

Enligt kommunallagen kan en nämnd, om den uppdrar till en förvaltningschef 

inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även 

medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan 

anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering. En förutsättning för 

detta är att nämnden i ett beslut tillåtit det. Beslut som fattats på grund av 

vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet 

för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden föreligger däremot 

inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen (se 

nedan under rubriken ”Allmänna bestämmelser” punkt L – ”Vidaredelegering och 

anmälan”). 

 

Vidaredelegering kan endast ske i ett led. 

6. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden 

(6 kap 39 § KL) 

En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan 

ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns 

några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd 

av denna bestämmelse, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna 

typ av beslut anses som ett beslut av nämnden. 

7. Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 40 § KL) 

Beslut som fattats med stöd av delegering, ska anmälas till nämnden. Nämnden 

bestämmer själv hur och när detta ska ske. (se vidare under ”Allmänna 

bestämmelser” punkterna H-L)  

Syftet med anmälan är flera. Nämndernas informations- och kontrollbehov ska 

tillgodoses. Dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett 

beslut vinner nämligen laga kraft tre veckor efter att det tillkännagavs på 

kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet justerats. Antingen kan 

delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller så räknas 

klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av protokollet från det 

sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden. 
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8. Exempel på ren verkställighet 

- Åtals- eller polisanmäla misstänkta brott mot lagstiftningen 

-  Lämna ut allmän handling som inte omfattas av sekretess 

-  Debitering och uttagande av avgift enligt taxa 

-  Fullföljande av krav till kronofogdemyndighet (exempel 26 kap 17 § 

miljöbalken) 

 

Samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH 

BYGGNADSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING 

Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att nedanstående 

regler ska gälla för miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden. 

A. Befattningar med beslutanderätt 

Följande befattningar finns på förvaltningen och ges beslutanderätt enligt 

delegeringsordningen: 

• Förvaltningschef 

• Miljöinspektör 

• Byggnadsinspektör 

• Handläggare för bostadsanpassning 

 

B. Vid frånvaro av nämndens ordförande 

Vid frånvaro av nämndens ordförande, inträder vice ordföranden om inget annat 

anges nedan. 

C. Vid frånvaro av övriga delegater 

Vid frånvaro av övriga delegater, inträder i första hand vikarie alternativt 

ställföreträdare, som anges nedan som delegat. 

Vid frånvaro av Beslutanderätt delegeras till 

Förvaltningschef Ordförande 

Miljöinspektör Förvaltningschef 

Byggnadsinspektör Förvaltningschef 

Handläggare för bostadsanpassning Förvaltningschef 

 

Beslutanderätt som har delegerats får även utövas av överordnad person. 

D. Vidaredelegering 

Med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen, överlåts till förvaltningschef att i sin tur 

uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering). En 

förteckning ska upprättas över vilka anställda som chef vidaredelegerat till. Om 

villkor för rätten att vidaredelegera se punkt L nedan. 
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E. Ersättare vid jäv med mera 

Vid delegering ska kommunallagens bestämmelser om jäv beaktas (6 kap 28–32 

§§ och 7 kap 4 § KL). Om delegat på grund av jäv eller av annat skäl inte kan 

fatta beslut med stöd av delegeringsordningen i ett visst ärende gäller följande:  

• om ordförande är delegat hänskjuts ärendet till vice ordförande, eller  

• om anställd är delegat hänskjuts ärendet till annan motsvarande delegat eller 

förvaltningschef. 

F. Beslut i brådskande ärenden 

Med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen, uppdras åt nämndens ordförande eller 

åt annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde (6 kap 40 § 

kommunallagen). 

G. Ärenden av principiell betydelse med mera 

Delegaten ska överlämna ärendet till nämnden, om ärendet är av principiell 

betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas nämnden. 

H. Överklaganden av beslut och domar, inbibitions-

ansökan och yttranden 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

1. Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 

delegatens beslut. 

2. Besluta att avge yttrande till högre instans, med anledning av överklagande 

av delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition. 

I. Anmälan av delegeringsbeslut 

Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelegering – 

ska anmälas till nämnden på sätt som anges nedan. 

J. Rapportering 

En förteckning för miljöinspektörernas, byggnadsinspektörernas och bostads-

anpassningshandläggarens beslut finns. För varje beslut anges ett löpande 

delegeringsnummer årsvis. Nämndssekreteraren ser till att besluten anmäls i 

nämnden, genom utdrag från förteckningarna. 

K. Registrering av delegeringsbeslut 

Delegater ska i varje delegeringsbeslut ange att beslutet är fattat av nämnden, 

med stöd av fastställd delegeringsordning, samt hänvisa till det löpande 

delegeringsnummer som ska anges för beslutet i miljö- och byggförvaltningens 

förteckningar över delegeringsbeslut. 

L. Registrering i nämndens protokoll 

Vid nämndens sammanträde redovisas besluten genom att förteckningar över 

besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Två ärenden ur vardera 

förteckningen, som meddelats av ordförande eller den som ordförande har 
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utsett, redovisas muntligt för nämnden. Anmälan av beslut antecknas sedan 

under särskild paragraf i nämndens protokoll. 

M. Vidaredelegering och anmälan 

Ovan, under rubriken ”Vidaredelegering” (D), har angetts att beslut fattade på 

vidaredelegering ska anmälas till chef som vidaredelegerat. Som villkor för 

vidaredelegering beslutar nämnden att chefen ska anmäla till nämnden vem 

som fått beslutanderätten. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska, 

förutom anmälan till chefen, även anmälas till nämnden. 
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Administrativa ärenden och personalärenden med mera 

Ärende Delegeras till 

1. Representation och externa uppvaktningar. Ordföranden 

Förvaltningschef  

2. Utövande av miljö- och byggnadsnämndens 

befogenheter såsom arbetsgivare. 

Förvaltningschef  

3. Löneplacering vid nyanställningar, 

projektanställningar, visstidsanställningar samt vikariat. 

Förvaltningschef  

4. Anställa samt entlediga personal inom miljö- och 

byggförvaltningen. 

Förvaltningschef  

5. Handläggning av övriga personalärenden såsom 

ledigheter, tjänstledigheter, arbetstidens planering 

med mera. 

Förvaltningschef  

6. Ärenden gällande personal inom miljö- och 

byggförvaltningen. 

Förvaltningschef 

7. Löpande administrativa ärenden i övrigt så som 

exempelvis teckna avtal, förhandla med fackliga 

organisationer mm.  

Förvaltningschef 

8. Beslut om att ingå i samverkansavtal, efter samråd 

med miljö- och byggnadsnämndens ordförande. 

Förvaltningschef 

9. Utse behörighetsattestanter. Förvaltningschef 

 

10. Utse beslutsattestanter. Förvaltningschef 

11. Utse dataskyddssamordnare Förvaltningschef 

12. Utse ombud att företräda nämnden vid förhandling 

eller förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelse, 

mark- och miljödomstolen och andra myndigheter. 

 

Ordföranden 

Förvaltningschef 

 

13. Föra miljö- och byggnadsnämndens talan och avge 

yttranden i ärenden och mål vid myndigheter och 

domstolar (42, 43 § förvaltningslagen). 

Kommunjurist 

 

14. Besluta i brådskande ärenden och ärenden där 

tidsfristen löper ut innan nästa sammanträde (6 kap. 

39 § KL). 

Ordförande eller 

dess ersättare 
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15. Beslut att sätta ned eller efterskänka avgift. Förvaltningschef 

16. Förtroendevaldas medverkande i konferenser, resor, 

kurser och liknande förrättningar. 

Ordföranden 

17. Upphandling av konsulttjänster, teknisk samt 

administrativ utrustning och materiel. 

Förvaltningschef 

18. Beslut att inte lämna ut allmän handling  

(offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 6 kap, 4 

§). 

Avge yttrande över överklagande av sådana beslut. 

Förvaltningschef  

Byggnads-

inspektör 

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads-

anpassning 

19. Pröva om överklagande inkommit i rätt tid enligt 45 § 

förvaltningslagen. 

Förvaltningschef 

Byggnads-

inspektör 

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads-

anpassning 

20. Avvisa överklagande som inkommit för sent enligt 45 § 

förvaltningslagen. 

Förvaltningschef 

Byggnads- 

inspektör  

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads- 

anpassning 

21. Omprövning och ändring av beslut enligt 38 § 

förvaltningslagen.  

Om myndigheten finner att ett beslut, som den har 

meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på 

grund av nya omständigheter eller av annan 

anledning, ska myndigheten ändra beslutet, om det 

kan ske snabbt, enkelt och utan nackdel för någon 

enskild part. 

 

– gäller inte sådana ärenden där besluten kan 

överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen. 

 

Förvaltningschef 

 

22. Rätt att besluta i vissa ärenden i denna 

delegationsordning innefattar också rätt att: 

 

 – Besluta att överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av nämndens beslut.  

Ordföranden 

Förvaltningschef  
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 – Besluta att överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av delegatens beslut. 

Förvaltningschef  

 – Besluta att avge yttrande till högre instans med 

anledning av överklagande av egna beslut. 

Förvaltningschef  

Byggnads-

inspektör  

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads-

anpassning 

23. Lämna yttrande till remitterande myndighet 

angående myndighetsföreskrifter, allmänna råd och 

vägledningar samt lämna yttrande över remisser från 

avsändare inom kommunen som inte är ställda direkt 

till miljö- och byggnadsnämnden. 

Förvaltningschef  

Byggnads-

inspektör  

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads-

anpassning 

24. Besluta i ärenden avseende avskrivning av fordran. 

Framställning och yttrande till kommunala 

förvaltningar i ärenden som inte är av principiell art 

eller av större ekonomisk betydelse. 

Förvaltningschef 

25. Besluta att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning, exempelvis obefogade klagomål. 

Förvaltningschef  

Byggnads-

inspektör  

Miljöinspektör 

26.  Besluta att avvisa en framställning som är så 

ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp till 

prövning. (20 § andra stycket förvaltningslagen). 

Förvaltningschef  

Byggnads-

inspektör  

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads-

anpassning 

27. Besluta att begära att den som anlitar ombud ska 

medverka personligen vid handläggningen av ett 

ärende (14 § första stycket förvaltningslagen). 

Förvaltningschef  

 

28.  Besluta att ett ombud eller biträde som är olämplig 

för sitt uppdrag inte längre får medverka i ärendet 

(14 § andra stycket i förvaltningslagen). 

Förvaltningschef 

29. Besluta att begära att ett ombud styrker sin 

behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt 

med det innehåll som framgår av 15 § första stycket i 

förvaltningslagen. 

Förvaltningschef  

Byggnads-

inspektör  

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads-

anpassning 
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30. Besluta att förelägga part eller ombud att styrka 

ombudets behörighet genom en fullmakt med det 

innehåll som framgår av 15 § första stycket i 

förvaltningslagen (15 § andra stycket i 

förvaltningslagen). 

Förvaltningschef  

Byggnads-

inspektör  

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads-

anpassning 

31.  Besluta att begära att en handling bekräftas av 

avsändaren (21 § i förvaltningslagen). 

Förvaltningschef  

Byggnads- 

inspektör  

Miljöinspektör 

Handläggare 

för bostads-

anpassning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) (EU-nr 2016/679) 

Artikel 

33 

GDPR 

Beslut om anmälan om personuppgiftsincident till 

tillsynsmyndighet. 

Dataskydds-

samordnare  

Artikel 

12 p.5 

GDPR 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

registerutdrag. 

Dataskydds-

samordnare 

Artikel 

16 

GDPR 

Beslut om avslag på begäran om rättelse. Dataskydds-

samordnare 

Artikel 

18 

GDPR 

Beslut om begränsning av behandling efter begäran 

av den registrerade. 

Dataskydds-

samordnare 

Artikel 

20 

GDPR 

Beslut om avslag på begäran om dataportabilitet. Dataskydds-

samordnare 

Artikel 

21 

GDPR 

Beslut om avslag på invändning mot behandling. Dataskydds-

samordnare 

Artikel 

17 

GDPR 

Besluta om att avslå begäran om radering av 

personuppgifter. 

Dataskydds-

samordnare 

Artikel 

28 

GDPR 

Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal. Förvaltningschef 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

Begravningsförordningen (1990:1147) 

30 § Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende gällande 

utströende av aska. 

Miljöinspektör 

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

4 § Besluta om åtgärder i fråga om transportmedel, 

bagage och annat gods samt djur för människors 

hälsa. 

Miljöinspektör 

17 § Besluta om att vidta de åtgärder mot fartyg eller 

luftfartyg som krävs för att skydda människors 

hälsa. 

Miljöinspektör 

22 § Besluta att vidta de åtgärder som behövs för att i 

hamnen utrota insekter, råttor och andra djur. 

Miljöinspektör 

23 § Undersöka fartyg och om det behövs vidta 

åtgärder för att utrota djur som avses i 22 §. 

Miljöinspektör 

24 § Besluta att utfärda intyg om vidtagna åtgärder. Miljöinspektör 

25 § Besluta att ta ut avgift för åtgärder. Miljöinspektör 

Strålskyddslagen (2018:396) 

8 kap. 4 § Besluta att begära upplysningar och handlingar 

som behövs för tillsynen. 

Miljöinspektör 

8 kap. 6 § Besluta om de förelägganden som behövs för 

tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt 

lagen, föreskrifter som har meddelats i anslutning 

till lagen eller beslut som meddelats med stöd av 

lagen, ska fullgöra dessa. 

Miljöinspektör 

8 kap. 8 § Besluta att omhänderta en teknisk anordning som 

kan alstra strålning i avvaktan på att ett 

föreläggande ska följas. 

Miljöinspektör 

8 kap. 9 § Besluta om att försegla tekniska anordningar som 

kan alstra strålning, om det behövs för att 

förebygga att anordningarna används olovligen. 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

8 kap. 10 § Besluta om att åtgärder ska vidtas för att 

åstadkomma rättelse på den felandes 

bekostnad. 

Miljöinspektör 

8 kap. 12 § Besluta att begära Polismyndighetens hjälp. Miljöinspektör 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) 

10 § Besluta i ärenden gällande anmälan av 

kosmetiskt solarium som upplåts till 

allmänheten. 

Miljöinspektör 

Övrigt 

 Besluta att debitera avgift enligt kommunens 

taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 

Miljöinspektör 

Livsmedelslagen (2006:804)  

10 § Förbud mot att släppa ut livsmedel på 

marknaden. 

Miljöinspektör 

20 § Rätt att begära upplysningar och ta del 

handlingar som behövs för tillsynen. 

Rätt till tillträde till områden och lokaler och där 

göra undersökningar och ta prover. 

Miljöinspektör 

22 § Besluta att meddela de förelägganden och 

förbud som behövs för efterlevnaden av 

livsmedelslagen, lagen om animaliska 

biprodukter och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagarna, de EU och EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen samt 

de beslut som meddelats med stöd av EU och 

EG-bestämmelserna. 

Miljöinspektör 

24 § Besluta om omhändertagande av vara som: 

a) har släppts ut på marknaden, eller 

uppenbart är avsedd att släppas ut på 

marknaden, i strid med 10 § livsmedelslagen 

eller de EG-bestämmelser som kompletteras 

av lagen, eller 

b) avses med ett föreläggande eller ett förbud 

enligt 22 §, om föreläggandet eller förbudet 

inte följs. 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

24 § Besluta att på ägarens bekostnad låta förstöra 

omhändertagen vara, eller varor som omfattas 

av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med 

stöd av 6 §, 6 p livsmedelslagen. 

Miljöinspektör 

25 § Vidta de 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. 

Miljöinspektör 

26 § Besluta om rättelse på egen bekostnad om 

någon inte fullgör sina skyldigheter enligt 

lagen, de föreskrifter och beslut som har 

meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen eller 

de beslut som har meddelats med stöd av EU 

eller EG-bestämmelser. 

Miljöinspektör 

27 § Besluta att begära hjälp från Polismyndigheten 

för utövande av livsmedelskontrollen eller 

verkställighet av beslut, om förutsättningar för 

sådan begäran föreligger. 

Miljöinspektör 

30 c § 

39 a-39 i 

livsmedels-

förordningen 

(LF) 

Besluta i frågor om sanktionsavgifter. Miljöinspektör 

33 § Besluta att beslut ska gälla omedelbart även om 

det överklagas. 

Miljöinspektör 

Livsmedelsförordningen (2006:813) 

8 § Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt 

med livsmedelsverksamhet att genomgå 

läkarundersökning om det behövs av 

livsmedelshygieniska skäl. 

Miljöinspektör 

15 § 

Artikel 10, 

punkt 2  

EU 2017/625 

Besluta om avregistrering av 

livsmedelsanläggning 

Miljöinspektör 

23 § Beslut avseende registrering av 

livsmedelsanläggning. 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

34 § Besluta om att begära ersättning för kontroll-

myndighetens kostnader, som uppkommer till 

följd av åtgärder i samband med 

omhändertagande av vara enligt 24 § 

livsmedelslagen. 

Miljöinspektör 

39 c § Besluta om att ta ut sanktionsavgift upp till 39 999 

kronor. 

Miljöinspektör 

39 c § Besluta om att ta ut sanktionsavgift från 40 000 

upp till 75 000 kronor. 

Förvaltnings-

chef 

39 f § Besluta om att ta ut ny sanktionsavgift, om 

överträdelsen inte upphört. 

Förvaltnings-

chef 

39 g § Besluta om sanktionsavgift, vid upprepad 

överträdelse. 

Förvaltnings-

chef 

Åtgärder vid konstaterad bristande efterlevnad 

Förordning  

EU 

förordning

2017/625 

  

Artikel 138 2c 

EU 2017/625 

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning 

ändras, eller att korrigerande information ska 

förmedlas till konsumenterna. 

Miljöinspektör 

Artikel 138 2d 

EU 2017/625 

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor 

släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i 

unionen eller exporteras samt förbjuda att de 

återsänds till den avsändande medlemsstaten 

eller beordra att de återsänds till den 

avsändande medlemsstaten. 

Miljöinspektör 

Artikel 138 2e 

EU 2017/625 

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 

frekvens. 

Miljöinspektör 

Artikel 138 2f 

EU 2017/625 

Besluta att vissa av den berörda aktörens 

verksamheter blir föremål för ökad eller 

systematisk offentlig kontroll. 

Miljöinspektör 

Artikel 138 2g 

EU 2017/625 

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 

bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga fall 

tillåta att varorna används för andra ändamål än 

de som de ursprungligen var avsedda för. 

Miljöinspektör 

Artikel 138 2h 

EU 2017/625  

Besluta om att hela eller delar av den berörda 

aktörens företag, eller dess anläggningar, 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

installationer eller andra lokaler, isoleras eller 

stängs under lämplig tidsperiod. 

Artikel 138 2i 

EU 2017/625 

Besluta att beordra att hela eller delar av den 

berörda aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de webbplatser som aktören 

driver eller använder, läggs ner under en lämplig 

tidsperiod. 

Miljöinspektör 

Artikel 138 2j 

EU 2017/625 

Besluta att beordra att registrering för 

anläggningen återkallas tillfälligt eller slutgiltigt. 

Miljöinspektör 

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

 

4 § Besluta om avgift för kostnader för offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen. 

Miljöinspektör 

8 § Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs 

efter klagomål och som är nödvändig för att 

undersöka den påstådda bristen samt ta avgift 

för kostnader för annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med sådan kontroll. 

Miljöinspektör 

9 § Besluta om avgift för offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var planerad och blivit 

nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

påvisats samt ta avgift för kostnader för annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med 

sådan kontroll. 

Miljöinspektör 

 

11 § 

 

Besluta om avgift för registrering. Miljöinspektör 

18 § 1 

stycket 

Besluta i ärenden om nedsättande av avgiften 

eller efterskänka den då det föreligger särskilda 

skäl för åtgärden. 

Miljöinspektör 

18 § 1 

stycket 

Besluta om att minska beloppet för avgiften 

under de förutsättningar som anges i artikel 79.3 i 

(EU) 2017/625. 

Miljöinspektör 

18 § 2 

stycket 

Besluta att en avgift i det enskilda faller inte ska 

tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle 

Miljöinspektör 



21 

Lagrum Åtgärd Delegeras till 

vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för 

uttaget och de totala förväntade inkomsterna 

från avgiften enligt artikel 79.4 i (EU) 2017/625. 

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Enligt övergångsbestämmelser i förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter får § 3 i den upphävda 

förordningen (2006:1166) tillämpas till utgången av 2023. 
 

3 § Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 

livsmedelsföretag samt besluta om den årliga 

avgiften storlek.  

Miljöinspektör 

Förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 

importeras från ett tredje land 

12 § 

Förordning

2006:812 

Besluta om avgift för importkontroll. Miljöinspektör 

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 

23 § LFAB 

12 § FFAB  

Beslut att meddela förelägganden och förbud 

utan vite som behövs för efterlevnaden av lagen, 

de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, 

de EU och EG-bestämmelser som kompletteras 

av lagen samt de beslut som meddelats med 

stöd av EU och EG bestämmelserna. 

Miljöinspektör 

25 § LFAB Besluta att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad, om varans värde 

kan antas understiga 20 000 kronor. 

Förvaltnings-

chef 

27 § LFAB Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten 

för utövande av kontrollen eller verkställighet av 

beslut, om förutsättningar för sådan begäran 

föreligger. 

Miljöinspektör 

30a § LFAB Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den 

som påbörjar en verksamhet som är 

registreringspliktig utan att någon anmälan om 

registrering har gjorts, eller brister när det gäller att 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

uppfylla krav på journalföring eller annan 

dokumentation. 

33 § LFAB Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart även 

om det överklagas. 

Miljöinspektör 

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 

och animaliska biprodukter 

3–6 §§ Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 

av foderföretagare och företagare som 

befattar sig med animaliska biprodukter samt 

beslut om årlig kontrollavgift.  

Miljöinspektör 

11 § Besluta om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften. 

Förvaltnings- 

chef 

12 § 1 st Besluta om avgift för kostnader för offentlig 

kontroll som utförs efter klagomål och som är 

nödvändiga för att undersöka den påstådda 

bristen. 

Miljöinspektör 

12 § 2 st 

EU 

2017/625 

art.79.2 c 

Besluta om avgift för offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var planerad och som blivit 

nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

påvisats. 

Miljöinspektör 

13 a § Besluta i enlighet med artikel 79.4 EU 2017/625, 

att avgift inte ska tas ut i ett enskilt fall om 

beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara 

oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för 

uttaget och de totala förväntade inkomsterna 

från avgiften. 

Miljöinspektör 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) 

15 § Besluta att fastställa faroanalys enligt 11 § i 

föreskrifterna om dricksvatten. Beslutet ska gälla i 

högst 6 år. 

Miljöinspektör 

21 § Besluta att fastställa undersökningsprogram. 

Beslutet ska gälla i högst 6 år. 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) 

7 kap. 9 

och 12–13 

§§ LTLP 

Besluta att meddela sanktioner i form av 

förelägganden och förbud utan vite.  

Miljöinspektör 

7 kap. 10 § 

punkt 1 

LTPL  

Besluta att meddela återkallelse av 

försäljningstillstånd – om tillståndet inte längre 

utnyttjas. 

Miljöinspektör 

7 kap. 10 § 

punkt 2 

LTPL 

Besluta att meddela återkallelse av 

försäljningstillstånd – om tillståndshavaren inte 

uppfyller de krav som gällde för tillståndets 

meddelande. 

Förvaltnings- 

chef 

7 kap. 10 § 

punkt 3 

LTPL 

Besluta att meddela återkallelse av 

försäljningstillstånd – om det med 

tillståndshavaren vetskap har förekommit 

brottslig verksamhet på försäljningsstället. 

Förvaltnings- 

chef 

7 kap. 10 § 

punkt 4 

LTPL 

Besluta att meddela återkallelse av 

försäljningstillstånd – om tillståndshavaren har 

tilldelats varning utan att den har rättats till. 

Förvaltnings- 

chef 

7 kap. 11 § 

LTPL 

Besluta att utfärda varning. Miljöinspektör 

7 kap. 17 § 

LTPL 

Begära in de upplysningar, handlingar och 

varuprover som behövs för att kunna utföra 

tillsyn. 

Miljöinspektör 

7 kap. 18 § 

LTPL 

Begära tillträde till lokaler, områden och andra 

utrymmen för att fullgöra sina uppgifter som 

tillsynsmyndighet. 

Miljöinspektör 

7 kap. 19 § 

LTPL 

Begära polismyndighetens hjälp vid tillsyn. Miljöinspektör 

5 kap. 3 § 

LTLP 

Besluta om att bevilja försäljningstillstånd för 

detalj- respektive partihandlare. 

Miljöinspektör 

5 kap. 4 § 

LTLP 

Begära polismyndighetens och tullverkets 

yttrande vid tillståndsprövning. 

Miljöinspektör 

5 kap. 9 § 

LTLP 

Besluta om att bevilja försäljningstillstånd efter 

ansökan från konkursbo. 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

5 kap. 15 § 

LTLP 

Besluta i ärenden om anmälan om försäljning 

av elektroniska cigaretter eller 

påfyllnadsbehållare i detaljhandel 

Miljöinspektör 

Kommun-

ens                                 

taxa för 

prövning, 

tillsyn och 

kontroll  

Besluta om att sätta ned eller efterskänka 

avgift enligt kommunens taxa för prövning, 

tillsyn och kontroll. 

Förvaltnings-

chef 

8 kap. 1 § 

LTLP 

Besluta om avgift för tillståndsprövning vid 

ansökan om tillstånd. 

Miljöinspektör 

8 kap. 2 § 

LTLP 

Besluta om avgift för tillsyn och kontroll av den 

som bedriver tillstånds- och anmälningspliktig 

handel med tobaksvaror. 

Miljöinspektör 

8 kap. 2 § Besluta om avgift för 

anmälan/ändringsanmälan. 

Miljöinspektör 

17 kap. 1 § 

och 30 

kap. 20 § 

OSL 

Besluta att inte lämna uppgifter ur allmän 

handling eller att uppställa villkor för 

uppgiftens utlämnande. 

Miljöinspektör 

Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

17 § Handläggning av anmälan om försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter. 

Miljöinspektör 

25 §  Besluta i anmälningsärende om detaljhandel 

med tobaksfria nikotinprodukter och om 

egenkontrollprogram. 

Miljöinspektör 

24, 25 §§ Besluta i tillsynsärende. Miljöinspektör 

28 §  Besluta om föreläggande eller förbud som 

behövs för att denna lag och anslutande 

föreskrifter ska följas. 

Miljöinspektör 

40 §  Besluta om avgift för tillsyn Miljöinspektör 

29 §  Besluta om försäljningsförbud eller varning. 

Ett förbud får meddelas för en tid av högst 6 

månader. 

Miljöinspektör 
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32 §  Besluta att få de upplysningar, handlingar, 

varuprover och liknande som behövs för 

myndighetens tillsyn enligt denna lag. 

Miljöinspektör 

33 §  Besluta om begäran att få tillträde till 

områden, lokaler och andra utrymmen som 

berörs av denna lag eller anslutande 

föreskrifter och få där göra undersökningar 

och ta prover. För uttagna prover betalas inte 

ersättning. 

Miljöinspektör 

34 §  Besluta att begära polishandräckning vid 

tillämpning av 33 §. 

Miljöinspektör 

Alkohollag (2010:1622) 

 Serveringstillstånd  

8 kap, 2 § Besluta om serveringstillstånd till allmänheten eller 

till förening, företag eller annat slutet sällskap 

under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka 

tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 

Miljöinspektör 

8 kap, 2 § Besluta om serveringstillstånd till allmänheten eller 

till förening, företag eller annat slutet sällskap året 

runt eller årligen under viss tidsperiod 

(stadigvarande serveringstillstånd). 

Miljöinspektör 

8 kap, 14, 19 

§§ 

Besluta om tillfällig ändring i serveringstillståndet 

avseende tid och/eller utrymme. 

Miljöinspektör 

8 kap, 14 § Besluta om ändring i serveringstillstånd. Miljöinspektör 

9 kap, 11 § 

stycke 2 

8 kap, 2 § 

Besluta om tillstånd om verksamheten förändras 

till sin omfattning eller i något annat hänseende 

av betydelse för tillsynen, liksom vid betydande 

förändringar av ägarförhållanden. 

Miljöinspektör 

8 kap, 6 § Besluta om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid 

särskilt arrangemang. 

Miljöinspektör 

8 kap, 7 § Besluta i ärenden om anmälan eller tillstånd för 

provsmakning vid tillverkningsstället 

Miljöinspektör 

8 kap, 4 § Besluta om stadigvarande serveringstillstånd till 

catering verksamhet samt godkännande av 

cateringslokal. 

Miljöinspektör 
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9 kap, 12 § 

8 kap, 2 § 

Besluta att låta konkursbo fortsätta 

serveringsrörelsen (behandlas med förtur). 

Miljöinspektör 

8 kap, 12 § Besluta att godkänna nya bolagsmän. Miljöinspektör 

8 kap, 12 § Avslag på ansökan då sökanden inte klarat 

kunskapsprovet. 

Miljöinspektör 

8 kap, 2 § Beslut att avvisa ansökan. Miljöinspektör 

9 kap, 18 § 

p.1 

Besluta att återkalla tillstånd om tillståndet inte 

längre utnyttjas. 

Miljöinspektör 

9 kap, 18 § 

p.1 

Besluta att återkalla tillfälliga tillstånd. Miljöinspektör 

 Avgifter  

8 kap, 10 § 

och 

kommunens 

taxa för 

prövning, 

tillsyn och 

kontroll 

Besluta att ta ut avgift enligt gällande taxa för 

prövning, tillsyn och kontroll. 

Miljöinspektör 

Kommunens 

taxa för 

prövning, 

tillsyn och 

kontroll 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa för prövning, tillsyn och 

kontroll.  

Förvaltnings-

chef 

 Tillsyn  

9 kap, 13 § Begära att tillståndshavare eller den som bedriver 

verksamheten ska lämna tillträde till driftsställe 

och tillhörande lokaler, tillhandahålla handlingar 

som rör verksamheten samt hjälpa till vid tillsynen, 

lämna varuprover och redovisa uppgifter om 

verksamhetens omfattning och utveckling. 

Miljöinspektör 

9 kap, 15 § Begära tillträde till servering eller detaljhandel 

med folköl samt att få de upplysningar, 

handlingar och liknande som behövs för 

myndighetens tillsyn. 

Miljöinspektör 

9 kap, 9 § Besluta att begära polishandräckning för att få 

den hjälp som behövs för tillämpningen av 

alkohollagens 9 kap. 13–15 §§. 

Miljöinspektör 
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 Erinra, varna, förbjuda   

9 kap, 17 §  Besluta att meddela tillståndshavaren erinran. Miljöinspektör 

9 kap, 17 § Besluta att meddela tillståndshavaren varning. Miljöinspektör 

9 kap, 17 § Besluta att avsluta tillsynsärenden med erinran. Miljöinspektör 

9 kap, 18 § p. 

2 och 3 

Besluta att omedelbart återkalla 

serveringstillstånd då nämndens beslut inte kan 

avvaktas. 

Ordförande 

9 kap, 19 § Besluta att meddela den som säljer eller serverar 

folköl varning. 

Miljöinspektör 

9 kap, 19 §  Besluta att förbjuda försäljning/servering av folköl 

i högst sex månader. 

Förvaltnings-

chef 

 Övrigt  

9 kap, 8 §, 8 

§ FL 

Lämna uppgifter på begäran av annan 

tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket. 

Miljöinspektör 

9 kap, 8 §, 8 

§ FL 

Inhämta uppgifter från Polismyndigheten samt 

Skatteverket. 

Miljöinspektör 

9 kap, 8 §, 8 

§ FL 

Avge yttrande till annan myndighet. Miljöinspektör 

8 kap, 2 § Inleda och avsluta/avskriva ärenden. Miljöinspektör 

Alkoholförordningen (2010:1636) 

5 §  Besluta att förlänga handläggningstiden med 

högst 4 månader 

Miljöinspektör 

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

23 § och 

kommunens 

taxa för 

prövning, 

tillsyn och 

kontroll 

Besluta att ta ut avgift enligt gällande taxa för 

kontroll av handel med receptfria läkemedel. 

Miljöinspektör 



28 

Lagrum Åtgärd Delegeras till 

Kommunens 

taxa för 

prövning, 

tillsyn och 

kontroll 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa för prövning tillsyn och 

kontroll. 

Förvaltnings-

chef 

Hammarö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön 

2 § Besluta om tillstånd att anordna 

avloppsanläggning för BDT (bad, disk och tvätt) 

inom samlad bebyggelse, område med 

områdesbestämmelser samt detaljplanelagt 

område. 

Miljöinspektör 

3 § Besluta i anmälningsärenden om inrättande av 

annat slag av toalett än vattentoalett, såsom 

förbränningstoalett, eltoalett, förmultningstoalett 

eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett 

med latrinkompostering. 

Miljöinspektör 

4 § Besluta om tillstånd för värmepumpanläggningar 

för utvinning av värme ur mark-, yt- eller 

grundvatten. 

Miljöinspektör 

6 § Besluta om tillstånd att hålla orm. Miljöinspektör 

9 § Besluta om att ta ut avgift för prövning av 

ansökningar om tillstånd eller dispens, för 

handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt. 

Miljöinspektör 

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hammarö kommun  

Omhändertagande av avfall på egen fastighet 

34 § Besluta i ärenden om anmälan att kompostera 

annat hushållsavfall än trädgårdsavfall. 

Miljöinspektör 

35 § Besluta i ärenden om ansökan om 

omhändertagande av latrin och slam. 

Miljöinspektör 

Förlängt tömningsintervall för slam, separat uppsamlad urin samt fettavskiljare 

37 § Besluta i ärenden om ansökan om förlängt 

tömningsintervall för slam från slamavskiljare. 

Miljöinspektör 
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38 § Besluta i ärenden om dispens från kravet att 

fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per 

år. 

Miljöinspektör 

Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall till kommunen 

42 § Besluta i ärenden om befrielse från skyldighet att 

överlämna hushållsavfall till kommunen. 

Miljöinspektör 

Övriga undantag 

43 § Beslut i ärenden om undantag i övrigt från kraven 

i föreskrifterna om avfallshantering för Hammarö 

kommun. 

Miljöinspektör 

Miljöbalken (1998:808) 

Förkortningar i texten nedan: 

MB = Miljöbalken (1998:808) 

FMVH = Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Allmänt 

2 kap. 2–9 §§, 

26 kap. 

 

Besluta i tillsynsärende, anmälningsärenden samt 

tillståndsärenden gällande tillämpningen av de 

allmänna hänsynsreglerna. 

Miljöinspektör 

27 § FMVH Besluta att förelägga om försiktighetsmått eller 

förbud när ett anmälningsärende färdigberetts. 

Miljöinspektör 

27 a § FMVH Besluta att förelägga om försiktighetsmått eller 

förbud om ärendet avser en sådan verksamhet 

som behandlar avfall och verksamhetsutövaren 

inte föreläggs att ansöka om tillstånd. 

Miljöinspektör 

Rätt att besluta om tillstånd/dispens och i anmälningsärenden samt tillsynsärenden  

24 kap. 8 § – Besluta att på ansökan av tillståndshavaren 

upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i 

ett tillståndsbeslut. 

Miljöinspektör 

9 kap 1, 3 §§ I den mån inte annat framgår av den aktuella 

ärendegruppen omfattar delegation av rätten 

att “Besluta i tillsynsärende” rätt att: 

 

– Besluta att lämna klagomål utan åtgärd. 

Miljöinspektör 
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9 kap. 6 c § Besluta att anmälningspliktig verksamhet inte får 

påbörjas vid sexveckorsfristens utgång utan först 

när nämndens beslut meddelats 

Miljöinspektör 

9 kap. 6 c § Besluta att en anmälningspliktig verksamhet får 

påbörjas innan sex veckor har gått 

Miljöinspektör 

22 kap, 25 §, 

tredje stycket 

Besluta om villkor av mindre betydelse som 

miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd 

till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt 

tillsynsmyndigheten att fastställa. 

Miljöinspektör 

26 kap, 9 § Besluta att meddela föreläggande och förbud. Miljöinspektör 

19 kap. 5 § 

och 22 kap. 2 

§ MB 

Besluta att förelägga om komplettering i 

ansökningsärenden. 

Miljöinspektör 

19 kap. 5 § 

och 22 kap. 2 

§ MB  

Besluta att avvisa ansökan som inte är komplett. Miljöinspektör 

24 kap 3 § 

miljöbalken 

(1998:808) 

Besluta om att återkalla tillstånd, dispens eller 

godkännande. 

Miljöinspektör 

26 kap. 13 § Besluta att ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavares att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och 

adress. 

Miljöinspektör 

26 kap. 15 § Beslut att sända föreläggande eller förbud, som 

meddelats mot någon i egenskap av ägare till 

fastighet med mera till inskrivningsmyndigheten 

för anteckning i inskrivningsregistret. 

Miljöinspektör 

26 kap. 17 § 

miljöbalken 

Ansökan om verkställighet hos Kronofogde-

myndigheten. 

Förvaltnings-

chef 

26 kap. 18 § 

miljöbalken 

Besluta om rättelse på den felandes bekostnad. Förvaltnings-

chef 

26 kap. 19 §, 

tredje stycket 

Besluta att begära att den som enligt tredje 

stycket, bedriver verksamhet som kan befaras 

medföra olägenhet för människors hälsa eller 

påverka miljön, ska lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

Miljöinspektör 
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26 kap. 21 § Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna 

uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

Miljöinspektör 

26 kap, 22 §, 

första 

stycket, 

första och 

andra 

meningen. 

Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter 

byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att 

utföra sådana undersökningar av verksamheten 

och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

Miljöinspektör 

26 kap. 22 §, 

tredje stycket 

Besluta att förena beslut om undersökning med 

förbud att överlåta berörd fastighet eller annan 

egendom till dess undersökningen är slutförd. 

Miljöinspektör 

26 kap. 26 § Besluta om att delegeringsbeslut ska gälla med 

omedelbar verkan även om det överklagas. 

Miljöinspektör 

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

Yttranden 

6 kap. 4 §, 

tredje stycket 

Avge yttrande till länsstyrelsen i tredje stycket i 

fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. 

Miljöinspektör 

6 kap. 5 § Avge yttrande till verksamhetsutövaren med 

anledning av utökat samråd med 

miljökonsekvensbedömning. 

Miljöinspektör 

6 kap. 8 § 

och  

7 § förord-

ningen 

(1998:905) 

om miljö-

konsekvens-

beskrivningar 

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning 

som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett 

mål eller ärende.  

(Anm. Denna punkt avser yttranden som i 

förekommande fall bara avges över MKB). 

Miljöinspektör 

Naturvård 

Tillstånds- / dispensbeslut 

7 kap, 18 b § Tillstånd att uppföra kompletterande mindre 

byggnader på etablerad tomt. 

Byggnads-

inspektör 

7 kap, 18 b § Tillstånd att uppföra enbostadshus samt fritidshus 

som ersätter byggnad med samma 

användningssätt. 

Byggnads-

inspektör 
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Tillsynsärenden 

7 kap Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande 

av föreskrifter som gäller för områden som 

omfattas av skydd enligt 7 kap miljöbalken. 

Miljöinspektör 

Byggnads-

inspektör 

7, 12 kap Besluta i tillsynsärende angående skötsel av 

jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 kap miljöbalken. 

Miljöinspektör 

Yttrande 

22 §  

förordning 

(1998:1388) 

om 

vattenverk-

samhet med 

mera 

Avge yttrande till länsstyrelsen rörande ärenden 

om anmälan av vattenverksamhet. 

Miljöinspektör 

Byggnads-

inspektör 

23 § 

förordning 

(1998:1252) 

om områdes-

skydd enl. MB 

Avge yttrande till länsstyrelsen i 

områdesskyddärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelser. 

Miljöinspektör 

Byggnads-

inspektör 

23 § förord-

ning 

(1998:1252) 

om områdes-

skydd och 5 

§ national-

parksförord-

ningen 

(1987:938) 

Avge yttrande till länsstyrelsen i områdesskydd 

och ärende angående dispens från 

områdesskydd. 

Miljöinspektör 

Byggnads-

inspektör 

7 kap, 11 § 

om biotop-

skydds-

område 

 

Avge yttrande till Skogsstyrelsen i ärende om 

dispens från regler om biotopskydd. 

Miljöinspektör 

Byggnads-

inspektör 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Tillstånds- / dispensbeslut 

13 §, FMVH 

9 kap 7 § MB 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett. 

Miljöinspektör 

13 §, FMVH 

9 kap 7 § MB 

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 

vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 

Miljöinspektör 
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13 §, FMVH 

9 kap 7 § MB 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 

avloppsanläggning än till vilken vattentoalett är 

ansluten inom vissa delar av kommunen (2 § 

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön för Hammarö kommun). 

Miljöinspektör 

17 § FMVH Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

värmepumpanläggning för utvinning av värme ur 

mark, ytvatten eller grundvatten. 

Miljöinspektör 

Anmälan och tillsyn av dagvatten/dagvattenanläggning och avloppsdagvatten 

9 kap 1 § MB 

9 kap. 2 § MB 

9 kap 7 § MB 

26 kap. MB 

13 § FMVH 

 

Besluta i ärenden om dagvatten, 

dagvattenanläggning och avloppsdagvatten 

Miljöinspektör 

Tillsyns- och anmälningsärenden 

(Jfr 9 kap, 9 § 

MB) 

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för 

bekämpning av ohyra och andra skadedjur. 

Miljöinspektör 

(MB och 

föreskrifter 

meddelade 

med stöd av 

MB.) 

Besluta i andra tillsynsärenden angående 

hälsoskyddet. 

Miljöinspektör 

(Jfr 7 § MB 

och 12–16 §§ 

FMVH) 

9 kap 7 § MB 

Besluta i tillsynsärenden angående 

avloppsanordningar dimensionerade för högst 

200 personekvivalenter. 

Miljöinspektör 

14 § FMVH Besluta i anmälningsärende gällande ändring av 

avloppsanordning. 

Miljöinspektör 

(Jfr 17–19 §§ 

FMVH) 

Besluta i tillsynsärenden angående 

värmepumpar. 

Miljöinspektör 

37 § FMVH Besluta i anmälningsärende gällande 

anordnande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom ett område 

med detaljplan. 

Miljöinspektör 
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Besluta i tillsynsärenden och anmälningsärenden angående: 

Miljöpröv-

ningsförord-

ning 

(2013:251) 

26 kapitlet 

MB  

27 § FMVH, 

samt  

10–11 §§ 

miljö-

prövnings-

förordningen 

– miljöfarlig verksamhet som i bilagan till 

miljöprövningsförordningen har 

beteckningen B, 

 

– miljöfarlig verksamhet som i bilagan till 

miljöprövningsförordningen har 

beteckningen C, 

 

– miljöfarlig verksamhet i övrigt samt U-

verksamheten. 

Miljöinspektör 

26 kap, 20 § Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport. 

Miljöinspektör 

Yttrande med mera 

 Lämna yttrande till miljödomstolen eller i den så 

kallade kompletteringsremissen vid prövning av 

ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 

Miljöinspektör 

5 §, andra 

stycket samt 

21, 22 och 26 

§§ FMVH 

Lämna yttrande till länsstyrelsen i 

anmälningsärenden angående ändring av 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. 

Miljöinspektör 

 Lämna yttrande till länsstyrelsen i tillsyns- och 

prövningsärenden enligt – miljöbalken och enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar. 

Miljöinspektör 

Förorenade områden 

Anmälningsärenden 

 

27 § FMVH  

28 § FMVH 

 

Besluta i anmälningsärende om 

avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada, när åtgärden kan medföra 

ökad risk för spridning eller exponering av 

föroreningarna. 

Miljöinspektör 

Tillsynsärenden 

10 kap Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av 

åtgärder inom förorenade områden som avses i 

10 kap miljöbalken (jfr 28 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 

Miljöinspektör 



35 

Lagrum Åtgärd Delegeras till 

 Beslut i tillsynsärende angående vidtagande av 

åtgärder inom miljöriskområde (jfr 10 kap 12 § 

miljöbalken). 

Miljöinspektör 

10 kap, 8 §, 

första stycket 

Besluta i tillsynsärende om ansvar för 

verksamhetsutövare eller den som annars är 

ansvarig för efterbehandling att utreda 

föroreningar. 

Miljöinspektör 

10 kap, 2–4 

§§ 

Besluta i tillsynsärende om ansvar för 

verksamhetsutövaren eller den som annars är 

efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta 

efterbehandlingsåtgärder. 

Miljöinspektör 

Yttrande med mera 

3 § 

förordningen 

(1998:930) 

om miljörisk-

områden 

Avge yttrande till länsstyrelsen om 

miljöriskområden samråd avseende förklaring av 

område som miljöriskområde. 

Miljöinspektör 

Täkter, jordbruksmark med mera 

Tillsyn 

12 kap 

(Förordninge

n 1998:904) 

Besluta i tillsynsärende angående täkt som 

avses i 12 kap miljöbalken. 

Miljöinspektör 

12 kap, 11 § 

och 26 kap, 

11 § 

Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller 

stängselgenombrott/ dikesgenombrott, dock inte 

om beslutet innebär att pågående 

markanvändning avsevärt försvåras (jfr 31 kap, 11 

§ MB). 

Miljöinspektör 

12 kap 6 § Besluta i tillsynsärende angående verksamhet 

eller åtgärd som kan väsentligt ändra eller 

skada naturmiljö, dock inte om beslutet 

innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras (jfr 31 kap, 4 §, 5 p och 31 

kap, 7 § MB). 

Miljöinspektör 

Yttrande 

 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

tillstånd till täkt. 

Miljöinspektör 

9 § 

förordningen 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

dispens för djurhållning och gödselhantering. 

Miljöinspektör 
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(1998:915) 

om 

miljöhänsyn i 

jordbruket 

12 kap, 6 § 

MB och 9 § 

förordningen 

(1998:904) 

om täkter 

och anmälan 

för samråd 

Avge yttrande till länsstyrelsen eller 

skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan 

för samråd verksamhet/åtgärd som väsentligt 

kan komma att ändra eller skada naturmiljön. 

Miljöinspektör 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Tillstånds- / dispensbeslut 

(NFS 2015:2) 

2 kap 40 § i 

förordningen 

om bekämp-

nings-medel 

(2014:425) 

Beslut i ärende om tillstånd till spridning av 

kemiska bekämpningsmedel. 

Miljöinspektör 

Tillsynsärenden 

2 kap, 40 § 

förordningen 

om bekämp-

ningsmedel 

(2014:425) 

Besluta i ärenden om tillstånd för spridning av 

växtskyddsmedel på tomtmark för flerbostadshus, 

gårdar till skolor och förskolor, på allmänna 

lekplatser, allmänna parker och trädgårdar, 

idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- 

och anläggningsarbeten, på vägområden samt 

grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, 

på ytor av asfalt eller betong eller andra 

hårdgjorda ytor. 

Miljöinspektör 

2 kap, 41 § 

(2014:425) 

Besluta i ärenden om spridning av 

växtskyddsmedel på vägområde för att förhindra 

spridning av invasiva arter, på banvallar och på 

områden över 1000 kvadratmeter där 

allmänheten får färdas fritt. 

Miljöinspektör 

2 kap, 39 § 

(2014:425) 

Besluta i ärenden om dispens för spridning av 

växtskyddsmedel på ängs- och betesmarker. 

Miljöinspektör 

EG-förord-

ning 

517/2014 och 

förordningen 

(2016:1128) 

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om 

anläggningar som innehåller fluorerade 

växthusgaser. 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

om 

fluorerade 

växthusgaser 

2 kap, 19 § 

punkt 5–9, 2 

kap, 31 § 

punkt 5–6 

samt 2 kap, 

32–33 §§ 

miljötillsyns-

förordningen 

(2011:13) 

Besluta i ärenden om tillsyn över kemiska 

produkter och biotekniska organismer i övrigt där 

nämnden ansvarar för tillsynen. 

Miljöinspektör 

6 kap, 1 § i 

Naturvårdsve

rkets 

föreskrifter 

om spridning 

och viss övrig 

hantering av 

växtskydds-

medel (NFS 

2015:2) 

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 

spridning av växtskyddsmedel inom ett 

vattenskyddsområde. 

Miljöinspektör 

4 kap, 4 § i 

Naturvårdsve

rkets 

föreskrifter 

om spridning 

av vissa 

biocidproduk

ter (NFS 

2015:3) 

Besluta i ärenden om information om spridning av 

biocider. 

Miljöinspektör 

Naturvårds-

verkets 

föreskrifter 

om skydd 

mot mark- 

och 

vattenföro-

rening vid 

hantering av 

brandfarliga 

vätskor och 

spilloljor 

(NFS 2021:10) 

Besluta i tillsynsärende om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga 

vätskor och spilloljor 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

16, 18 §§ 

förordningen 

om PCB med 

mera 

(2007:19) 

Besluta i ärende om anmälan om åtgärder för att 

avlägsna PCB-produkter i byggnader och 

anläggningar. 

Miljöinspektör 

Yttrande 

14 kap, 9 § 

tredje stycket 

MB 

Besluta att avge yttrande i ärende om dispens 

från förbud att sprida bekämpningsmedel över 

skogsmark. 

Miljöinspektör 

 Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i 

tillståndsärenden och övriga ärenden där 

yttrande begärs avseende kemiska produkter 

eller biotekniska organismer. 

Miljöinspektör 

Avfall och producentansvar 

Tillstånds- / dispensbeslut 

5 kapitlet 15 

§ Avfalls-

förordningen 

(2020:614) 

Besluta om kompostering eller på annat sätt 

behandla avfall som inte är trädgårdsavfall.  

Miljöinspektör 

Tillsynsärenden 

 Besluta i tillsynsärende om kompostering, 

nedgrävning eller annat återvinnande eller 

bortskaffande av hushållsavfall på fastighet. 

Miljöinspektör 

Avfallsförord

ningen 

(2020:614) 

Besluta i tillsynsärende angående hushållsavfall i 

övrigt,  

– industriavfall,  

– producentansvar,  

– hantering av avfall i övrigt. 

Miljöinspektör 

15 kap. 24 § Besluta i anmälningsärende om att själv på egen 

fastighet återvinna och bortskaffa avfall. 

Miljöinspektör 

15 kap. 25 § Besluta i ärende om dispens från förbudet att 

hantera avfall som omfattas av kommunens 

skyldighet att transportera bort eller bortskaffa 

avfall. 

Miljöinspektör 

15 kap, 26 § Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning 

att iordningställa platsen samt vidta erforderliga 

förebyggande åtgärder. 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

15 kap, 31 § Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 

verksamhet ger upphov till eller omhändertar 

annat avfall än hushållsavfall. 

Miljöinspektör 

Yttranden 

Avfalls-

förordningen 

(2020:614) 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om 

tillstånd i yrkesmässig transport av avfall. 

Miljöinspektör 

Avfalls-

förordningen 

(2020:614) 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt 

tillstånd till transport av eller mellanlagring, 

återvinning eller bortskaffande av farligt avfall. 

Miljöinspektör 

Avgifter för prövning och tillsyn 

27 kap 1 §  Besluta att debitera avgift enligt kommunens 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Miljöinspektör 

 Besluta om nedsättning av avgift eller 

efterskänkande av avgift i enskilda fall enligt § 29 

i kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken.  

Förvaltnings-

chef 

Sanktioner med mera 

28 kap, 1, 6 

och 8 §§ 

Besluta att begära handräckning av 

polismyndighet för att få tillträde till fastigheter, 

byggnader, andra anläggningar samt 

transportmedel och att där utföra undersökningar 

och andra åtgärder (jfr 31 kap 10 § miljöbalken). 

Miljöinspektör 

30 kap, 3 § Besluta om uttag av miljösanktionsavgift. Miljöinspektör 

33 kap, 4 § Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring 

eller saneringsförsäkring att fullgöra sin skyldighet 

att bidra till försäkringarna. 

Miljöinspektör 

Övriga miljöärenden 

Ordnings-

lagen 

Yttrande till polismyndigheten.  

(Ordningslagen (1993:1617) och lokala ordnings-

föreskrifter för Hammarö kommun). 

Miljöinspektör 

Hotell & 

pensionat 

Avge yttrande till polismyndigheten i ärenden 

rörande tillstånd till hotell- och pensionatrörelse. 

(Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse). 

Miljöinspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

Plan- och bygglagen (2010:900) och speciallagstiftning –  

byggnader och anläggningar 

Förkortningar i texten nedan: PBL = Plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL 9 kap. 

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 

1 och 2 

Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter 

som anges i 9 kap. 30–32 §§ PBL i följande 

ärenden: 

 

 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inom 

områden med detaljplan. 

Byggnads-

inspektör 

 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför 

område med detaljplan, inom ramen för de villkor 

som bestämts i bindande förhandsbesked. 

Byggnads-

inspektör 

 Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för 

handel, kontor, hantverk eller industri med högst 

500 m2 bruttoarea. 

Byggnads-

inspektör 

 Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. Byggnads-

inspektör 

 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad till 

en- eller tvåbostadshus. 

Byggnads-

inspektör 

 Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 

transformatorstation, avloppspumpstation eller 

därmed jämförliga byggnader.  

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 

3a) 

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis 

för väsentligen annat ändamål inom område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 

3b) 

Inredande av någon ytterligare bostad eller 

någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller 

industri. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 

3c) och 8 § 

första stycket 

2c) 

Byte av färg, fasadbeklädnad, 

taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som 

avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap. 8 § 

första stycket 

2b) 

Ärende om att i område av värdefull miljö 

underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyg-

gelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den 

Byggnads-

inspektör 
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utsträckning som framgår av detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 8 § 

första stycket 

1 och 16 kap. 

7 § samt PBF 

6 kap. 1–2 §§ 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag 

eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner med en 

största volym av 50 m³ (p. 4), samt murar och 

plank (p. 7). 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap. 8 § 

första stycket 

1 och 16 kap. 

7 § samt PBF 

6 kap. 3–4 §§ 

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar 

eller ljusanordningar. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap.  

10 §  

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. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap. 

11–13 §§ 

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 

9 kap 35 § PBL. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap.   

14 § 

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov. Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap.  

17 § 

Meddela förhandsbesked i fråga om en åtgärd 

kan tillåtas på den avsedda platsen i de fall 

åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 

om tillfällig användning av byggnad eller mark 

eller om åtgärden har ringa påverkan på om-

givningen.  

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap.  

19 § 

Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 19 §. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap.  

27 § 

Beslut om att förlänga handläggningstiden för 

ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 

veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap.  

31 b § 

Medge avvikelse från Byggnadsstadgan 39 §. Byggnads-

inspektör 

PBL 9 kap.  

33 § 

 

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 åt-

gärden har ringa påverkan på omgivningen. 

Byggnads-

inspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

PBL 10 kap. 

PBF 6 kap.  

10 §  

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig 

åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, före-

lägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss 

tid vid äventyr att anmälan kan komma att 

avvisas eller att avgöras i befintligt skick. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap.  

4 § 

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats.  

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

13 § 

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

22 § första 

stycket 1 

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 

§ inte behövs något tekniskt samråd. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

22 § första 

stycket 2 

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. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

13 § 

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

27 § och 11 

kap. 8 § 

Anmärkning i anslutning till arbets-

platsbesök/besiktning inom ramen för nämndens 

tillsynsarbete som innefattar för byggherren 

bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd 

(vite eller åtgärd) beslutas av nämnden. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

18 § 

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs 

någon kontrollplan. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

29 § 

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

34–37 §§ 

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt 

slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34–17 §§ 

PBL. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap. 

34 § 

Beslut om slutbesked för installation av 

rumsvärmare. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 10 kap.  

4 §  

Beslut att ett byggnadsverk får tas i bruk, trots att 

slutbesked inte har getts.  

Byggnads-

inspektör 
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PBL 11 kap. 

PBL 11 kap.  

7 §  

Avge ingripandebesked inom ramen för 

föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 11 kap.  

9 § 

Beslut att av polismyndigheten begära det 

biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § 

PBL. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 11 kap. 

17 § 

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. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 11 kap. 

17 § 

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss 

tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt 

sakkunnig att utreda behovet av underhållsåt-

gärder och vem som ska betala kostnaderna för 

uppdraget. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 11 kap. 

30–32 §§ 

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, 

även förbud som förenas med vite. Beslut om 

sanktionsavgift enligt PBL 11 kap. 51 §. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 11 kap. 

33 § 1 

Beslut om förbud mot användning av 

byggnadsverk om byggnadsverket har 

säkerhetsbrister, även förbud som förenas med 

vite. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 11 kap. 

33 § 2 

Beslut om förbud mot användning av 

byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar 

för att ge slutbesked. 

Byggnads-

inspektör 

PBL 11 kap. 

34 § 

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom 

ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL. 

Byggnads- 

inspektör 

PBL 11 kap. 

35 § 

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen 

för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ 

PBL och, efter förslag av byggherren, besluta om 

en ny kontrollansvarig.  

Byggnads-

inspektör 

PBL 11 kap. 

39 § 

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. 

Byggnads-

inspektör 
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PBL 12 kap. 

PBL 12 kap. 

8–11 §§ och 

kommunens 

plan- och 

bygglovtaxa 

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med 

tillämpning av kommunens plan- och bygglov-

taxa. 

Byggnads-

inspektör 

 

Anmärkningar 

 

Delegeringen av beslutsrätten enligt PBL, innefattar rätt: 

• 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). 

• att avvisa en ansökan, som trots föreläggande enligt 9 kap. 21 § första 

stycket PBL, är så ofullständig att den inte kan prövas i sak (9 kap. 21 § 

andra stycket PBL). 

• att 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. 

• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat 

enligt de förutsättningar som anges i 36 respektive 37 § 

förvaltningslagen. 

• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som 

kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § förvaltningslagen. 

• att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

beslut som delegaten själv fattat. 

Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller 

ansökan eller att avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell 

betydelse. 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

Plan- och byggförordningen (2011:338) 

PBF (8 kap. 8 § 

och 5 kap. 9 

§) 

Beslut om särskild besiktning av hissar och 

andra motordrivna anordningar. 

Byggnads-

inspektör 

Boverkets 

föreskrifter och 

allmänna råd 

(BFS 2011:12 

Hissar och 

andra 

motordrivna 

anordningar  

H 18)  

– Beslut om längre besiktningsintervall 

enligt 3 kap 18 §. 

– Beslut om anstånd med besiktning enligt 

3 kap 19 §.  

– Beslut om användningsförbud för hissar 

och andra motordrivna anordningar 

med tillämpning av bestämmelserna i 3 

kap. 4§, PBF 5 kap 9–15§§. 

Byggnads-

inspektör 

PBF 5 kap. 1–7 

§§ och kap. 3 

§ (samt 11 

kap. 19–20 §§ 

PBL) 

Besluta om föreläggande (utan vite) mot 

ägare till byggnader som inte fullgör sina 

skyldigheter i fråga om funktionskontroll av 

ventilationssystem fullgör sina skyldigheter. 

Byggnads-

inspektör 

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 

LED 25 §  Beslut om föreläggande (utan vite) som 

behövs enligt 25 § lagen om 

energideklarationer för att byggnadens 

ägare ska fullgöra sin skyldighet: 

 

1. att den energideklaration som senast 

har upprättats för byggnaden är 

tillgänglig på väl synlig plats enligt vad 

som anges i 13 § i lagen. 

Byggnads-

inspektör 

Lag (2022:333) om energimätningar i byggnader  

 

14 § Lagen om 

energimätning

ar i byggnader 

samt 

kommunens 

taxa 

 

 

Besluta om avgift för tillsyn av individuell 

mätning och debitering  

 

 

Byggnads-

inspektör 
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Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryck 2010:28, om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 

BFS 2010:28, 

EKS 10, 3 § 

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. 

Byggnads-

inspektör 

Föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter - BFS 2011:16 

Boverkets 

föreskrifter och 

allmänna råd 

om funktions-

kontroll av 

ventilations-

system, BFS 

2011:16, 4 § 

Beslut om senareläggning av 

besiktningssynpunkt inom ramen för 

föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 

skäl). 

Byggnads-

inspektör 

Miljöinspektör 

Boverkets byggregler, BFS 1993:57 

BBR 1:21 Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt till-

fredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

Byggnads-

inspektör 

Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd 

FSS 3§ Besluta om att färdigställandeskydd behövs. Byggnads-

inspektör 

FSS 3§ Besluta om att färdigställandeskydd inte 

behövs. 

Byggnads-

inspektör 

Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning och  

förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning 

LGS 5 §  Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 

allmänheten avvisas från ett visst område 

som är av betydelse för friluftslivet. 

Byggnads-

inspektör 
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Lagrum Åtgärd Delegeras till 

LGS 6,7 §§ Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 

inskrift eller därmed jämförlig anordning för 

reklam, propaganda eller liknande ända-

mål utomhus utan tillstånd (förutsätter 

delegation av beslutanderätten från 

länsstyrelsen) Besluta att avge yttrande till 

länsstyrelsen. 

Byggnads-

inspektör 

LGS 9 § 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 länssty-

relsen). 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 

Byggnads-

inspektör 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FBL 4 kap.  

25-25a §§ 

Rätt att vid samråd begära att ärendet 

hänskjuts till miljö- och byggnadsnämnden 

för prövning. 

Byggnads-

inspektör 

FBL 15 kap. 11 

§ 

Godkännande av förrättning, för-

rättningsbeslut eller gränsutmärkning. 

Byggnads- 

inspektör 

Anläggningslagen (1973:1149) 

AL 12 och 21 

§§ 

Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid 

samråd med lantmäterimyndigheten. 

Byggnads- 

inspektör 

AL 30 § Godkännande av beslut eller åtgärd. Byggnads-

inspektör 

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  

16 § Beslut om bidrag upp till två basbelopp. Handläggare för 

bostads-

anpassning 

16 § Beslut om bidrag upp till fyra basbelopp. Förvaltningschef 

21 § Beslut om återbetalning av bidrag, helt eller 

delvis. 

Förvaltningschef 

 Överklagande enligt denna lag hos allmän 

förvaltningsdomstol. 

Handläggare för 

bostads-

anpassning 

Förvaltningschef 
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