
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegations- och verkställighetsordning 
för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dokumenttyp  Fastställd av 
Miljö‐ och samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum 
2014‐05‐27 

Reviderat 
2020‐01‐22 
2020‐05‐25 
2020‐06‐16 
2021‐10‐19 
2021‐12‐14 
2022‐04‐19 
2022‐06‐14 
2022‐10‐18 

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef 

Förvaring 
Castor 

Dnr 
MSN.2022.9 
 

Dokumentinformation 

 



  

 
 

Innehåll 
Innehåll .............................................................................................................................................................................................................................................. 2 

1. Om delegation i allmänhet ...................................................................................................................................................................................................... 4 

2. Delegation och verkställighet .................................................................................................................................................................................................. 4 

3. Undantag från delegation ........................................................................................................................................................................................................ 4 

4. Villkor för delegation och anmälan av beslut .......................................................................................................................................................................... 5 

5. Vidaredelegation ..................................................................................................................................................................................................................... 5 

6. Övergång av delegationsrätt ................................................................................................................................................................................................... 5 

7. Förkortningar ........................................................................................................................................................................................................................... 6 

A. Delegater: .............................................................................................................................................................................................................................. 6 

Ärendegrupp/ärende .......................................................................................................................................................................................................................... 8 

8. Ärenden enligt PBL och speciallagstiftning ........................................................................................................................................................................... 11 

9. Bygglovsärenden .................................................................................................................................................................................................................. 12 

10. Planärenden ........................................................................................................................................................................................................................ 18 

11. Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen  Alla förelägganden förenade med viten ska behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 
inte genom delegation. ................................................................................................................................................................................................................. 19 

12. Ärenden enligt miljöbalken .................................................................................................................................................................................................. 20 

Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB ........................................................................................................................................................................ 20 

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap MB ...................................................................................................................................... 20 

Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB ................................................................................................................................................................................ 21 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB .................................................................................................................................................................... 21 

Förorenade områden 10 kap MB ............................................................................................................................................................................................. 24 

Vattenverksamhet 11 kap MB .................................................................................................................................................................................................. 24 

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB ............................................................................................................................................................................ 24 



  

 
 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB .................................................................................................................................................... 25 

Avfall och producentansvar 15 kap MB .................................................................................................................................................................................... 26 

Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB ........................................................................................................................................................................ 27 

Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB forts. ............................................................................................................................................................... 28 

Miljösanktionsavgifter 30 kap MB ............................................................................................................................................................................................. 29 

Övrigt - Avgifter ........................................................................................................................................................................................................................ 29 

13. Ärenden enligt livsmedelslagen .......................................................................................................................................................................................... 29 

Livsmedelslagen (2006:804) .................................................................................................................................................................................................... 30 

Livsmedelsförordningen (2006:813) ......................................................................................................................................................................................... 32 

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL) ................................................................... 32 

Vissa övriga ärenden ................................................................................................................................................................................................................ 35 

14. Ärende enligt tobakslagen .................................................................................................................................................................................................. 36 

15. Ärende enligt smittskyddslagen .......................................................................................................................................................................................... 37 

16. Ärende enligt lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun ...................... 38 

17. Ärenden enligt strålskyddslagen ......................................................................................................................................................................................... 38 

18. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning ......................................................................................................................................................... 39 

19. Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa ....................................................................................................................... 40 

20. Ärenden enligt trafikförordningen med flera ........................................................................................................................................................................ 40 

21. Ärenden enligt GDPR ......................................................................................................................................................................................................... 42 

22. Ärenden enligt alkohollagen .................................................................................................................................................................................................. 43 

 



  

 
 

1. Om delegation i allmänhet  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom 
sin delegations- och verkställighetsordning överför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till 
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. 
 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna 
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedöm-
ningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. 
 

2. Delegation och verkställighet  
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en 
självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande  
driften av verksamheten. 
 

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och 
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kan heller inte överklagas. 
 

3. Undantag från delegation  
Av 6 kap. 34 §, Kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden: 
 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
 

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden 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. 
 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
 

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 
 
 
 
 



  

 
 

4. Villkor för delegation och anmälan av beslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, 
men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin 
delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte. 
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör  
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska 
följande framgå: 
 

- beslutsfattare, 
 

-  beslutsdatum, 
-  hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt 
-  beslutets innehåll i korthet.  

5. Vidaredelegation  
Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut  
att vidaredelegera ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både  
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och till den delegat som delegerat beslutanderätten. 
 

6. Övergång av delegationsrätt  
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid 
förfall för delegat, till närmast högre befattning. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

7. Förkortningar  

A. Delegater:  
FCH Förvaltningschef, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
BLH Bygglovhandläggare 

DSO Dataskyddsombud 

HL Handläggare 

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

PLH Planhandläggare 

GGP Gatuingenjör Gata Park 

PGP Projektledare Gata Park 

GDPRS GDPR samordnare  

MSNO Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande  
MSNOV Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande  
KVL Kommunvägledare, Kommunstyrelseförvaltningen 
B. Lagar och förordningar 

AF Avfallsförordningen (2020:614) 
 

AL Arkivlag (SFS 1990:782) 
 

ANL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
 

BFS Boverkets författningssamling 
 

BBR Boverkets byggregler 
 

EKS Europeisk konstruktionsstandard (Eurokoder) 



  

 
 

 

FAOKL           Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter  
 

FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1971:762) 
 

FFF Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) 
 

FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 
 

FOO Förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252) 
 

FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 
 

KL Kommunallagen (SFS 1991:900) 
 

LBFF Lag om byggfelsförsäkring m.m (SFS 1993:320) 
 

LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) 
 

LF                   Livsmedelsförordningen (2006:813) 
 

LFF Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1992:129) 
 

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

LFHM Lokala ordningsföreskrifter för människors hälsa och miljö 
 

LGS Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814 och SFS 1998:929) 
 

LIVSFS Livsmedelverkets föreskrifter 
 

LKP Lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1982:24) 
 

LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
 

LSI Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570) 
 

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

LTN Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 
 

MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
 

MFA Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 
 

MTF                Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
 



  

 
 

NFS Naturvårdsverkets författningssamling 
 

OL Ordningslagen (SFS 1993:1617) 
 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)  
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)  
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

RF Renhållningsordning för Oxelösunds kommun 
 

SSL Strålskyddslag (SFS 1988:220) 
 

TF Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2010:1409) 
 

TRF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
 
Allmänna ärenden 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Organisation     

 Nämndens övergripande organisation av verksamheterna FCH  V  

 Signering     

A.1 Tecknande av avtal för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden MSNO MSNOV D  

 Kontrasignering av avtal och andra handlingar för Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 

FCH  V  

 Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget FCH  V Får vidaredelegeras 

 Ombud     



  

 
 

A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra 
kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar 
av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till kommunen 

FCH MSNO D KL 6 kap 6 § 

 Brådskande ärenden     

A.3 Beslut på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

MSNO MSNOV D KL 6 kap 39 § 

 Arkiv     

A.4 Beslut om gallring av nämndens handlingar FCH  D AL 10 § 

A.5 Fastställande av dokumenthanteringsplan FCH  D AL 10, 16 § 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Överklagan och omprövning     

A.6 Besluta av avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
beslut som fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat FCH D  

A.7 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat FCH D  

A.8 Avvisande av för sent inkommen handling enligt Förvaltningslagen, § 24 
gällande överklagan 

Aktuell delegat FCH D  

 Sekretess     



  

 
 

A.9 Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt beslut om utlämning 
av allmän handling med förbehåll 

FCH  D TF 2 kap § 4,6,7,9-11 
samt OSL kap 15-43 

 Yttranden     

A.10 Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet 
ej delegerats till annan 

FCH  D Gäller ej ärenden av 
principiell betydelse 

 Representation och uppvaktningar     Kommunens 
Personalhandbok 

 500 - 4 000kr FCH MSNO V  

 4 001 - 8 000kr MSNO MSNOV V  

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Ekonomi     

 Fördelning av tilldelade investeringsmedel     

A11 < 500 000 FCH  V  

A.12 Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa FCH  D  

 Taxor och avgifter     

A.13 Avsteg och tillämpning av taxa för upplåtelse av allmän plats enligt av 
kommunfullmäktiges fastställd taxa 

GGP PGP 
FCH 

D  



  

 
 

A.14 Avsteg och tillämpning av taxa för långtidsparkering enligt av 
kommunfullmäktige fastställd taxa 

GGP PGP 
FCH 

D  

A.15 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt gällande taxor FCH  D  

 Kurser och resor     

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda MNSO MSNOV V  

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda FCH GCH V  

 Övrigt     

A.16 Medge undantag från kommunens policy om att ej använda vägsalt som  
halkbekämpning på det kommunala vägnätet 

GGP PGP 
FCH 

D  

      

 
 
8. Ärenden enligt PBL och speciallagstiftning   
Delegationen avser inte befogenhet att avgöra ärende som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt. 
 
Delegationen omfattar inte rätt att avslå framställning eller fattat beslut som går annan part (sakägare, ägare av grannfastighet)  
emot eller besluta om anstånd med avgörande av ärende. 
 
Delegationen innefattar rätt 
 att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 
 31 § resp. 9 kap. 35 § andra stycket. 
 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 avgöras i befintligt skick (9kap. 21 § första stycket PBL). 



  

 
 

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

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

 att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen. 
 att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning) 
9. Bygglovsärenden 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B Bygglovsärenden     

B.1 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ 
PBL i följande ärenden: 

BLH FCH D  

 a. Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, 
inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. 

b. Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för bostad, handel, kontor, hantverk 
eller industri. 

c. Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. 
d. Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation 

eller därmed jämförliga byggnader. 
 

e. Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan 
säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver 
upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny 
prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades. 
Med hänvisning till 9 kap 30-32§§ (permanent åtgärd säsong) 

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 
PBL 9 kap 9§ 

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

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3a 



  

 
 

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

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3b 

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

   PBL 8 kap 2 § första 
stycket 3 c och 8 § 
första stycket 2c 

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

   PBL 8 kap första 
stycket 2b 

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

   PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 

 j. Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p2)  
fasta cisterner (p4) samt murar och plank (p7) 
 

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

1-2 §§ 

 k. Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.    PBL 9 kap 8 § första 
stycket 1 och 16 kap 
7 § samt PBF 6 kap 

3-4 §§ 

B.2 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § 
PBL, dock ej rivning av byggnad som ur kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt 
annan författning. 

BLH FCH D PBL 9 kap 10 § 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.3 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL. BLH FCH D PBL 9 kap 11-13 §§ 



  

 
 

B.4 Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov BLH FCH D PBL 9kap 14 § 

B.5 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. 
Beslut om villkorade lov enligt PBL 9 kap 36-38§§ 

BLH FCH D PBL 9 kap 19 § 
PBL 9 kap 36-38§§ 

B.6 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 

BLH FCH D PBL 9 kap 27 § 

B.7 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap.33 § 
PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa inverkan på 
omgivningen. 

BLH FCH D PBL 9 kap 33 § 

B.8 Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden 
att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en 
upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan 
komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

BLH FCH D PBL 10 kap 
PBL 9 kap 22§ 

B.9 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats BLH FCH D PBL 10 kap 4 § 

B.10 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt 
uppdrag 

BLH FCH D PBL 10 kap 13 § 

B.11 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd 

BLH FCH D PBL 10 kap 22 § 
första stycket 1 

B.12 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. 

BLH FCH D PBL 10 kap 22 § 
första stycket 2 

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 



  

 
 

B.13 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 
 
 Fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem som är 

sakkunnig eller kontrollansvarig. 
 Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
 Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs. 
 Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs.

BLH FCH D PBL 10 kap  
23-24 §§ 

 Beslut att för eldstäder med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas 
och att i startbeskedet 
 
 Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. 
 Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked 

samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs. 

HL BLH/FCH D PBL 10 kap 3 § 

B.14 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden. 

BLH FCH D PBL 10 kap 27 § 
och 11 kap 8 § 

B.15 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. BLH FCH D PBL 10 kap 18 § 

B.16 Beslut om kompletterande villkor för bygg- och rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen. 

BLH FCH D PBL 10 kap 29 § 

B.17 Besluta om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna 
i 10 kap. 34-37 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 10 kap  
34-37 §§ 

B.18 Beslut att lämna klagomål utan åtgärd. BLH FCH D PBL 11 kap 5 § 

B.19 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL. BLH FCH D PBL 11 kap 7 § 

B.20 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde 
enligt 11 kap. 9 § PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 9 § 



  

 
 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.21 Beslut om lovföreläggande om bygglovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om 
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet. 

BLH FCH D PBL 11 kap 17 § 

B.22 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt 
uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som 
ska betala kostnaderna för uppdraget. 

BLH FCH D PBL 11 kap 18 § 

B.23 Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas 
med vite 

BLH FCH D PBL 11 kap  
30-32 §§ 

B.24 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite. 

BLH FCH D PBL 11 kap  
33 § 1 

B.25 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked. 

BLH FCH D PBL 11 kap  
33 § 2 

B.26 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 
11 kap 34 § PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 34 § 

B.27 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap 11 
och 11 kap 35 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 35 § 

B.28 Beslut om att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller när någon har underlåtit att utföra arbete 
eller vidta en åtgärd som förelagts honom eller henne enligt 11 kap 19, 21 eller 
22 §§ PBL. 

BLH FCH D PBL 11 kap 39 § 

B.29 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens 
plan- och bygglovtaxa. 

BLH FCH D PBL 12 kap  
8-11 §§ och 



  

 
 

kommunens plan- 
och bygglovtaxa 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.30 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar. BLH FCH D PBF 8 kap 8 § och  
5 kap 9 § 

B.31 Beslut om 
 längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 § PBF. 
 anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 § PBF. 
 användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med 

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

BLH FCH D BFS Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd 
(2011:12) om 

hissar och vissa 
andra motordrivna 

anordningar, H 
 

B.32 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnad som inte fullgör 
sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem. 

BLH FCH D PBF 5 kap  
1-7 §§ samt 
PBL 11 kap  

19-20 §§ 

B.33 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § BFS, (om det finns särskilda skäl). 

BLH FCH D BFS 2009:5 ÖVR 85 

 

B.34 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

BLH FCH D BFS 2010:29 BBR 
17 

B.35 Beslut om 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 

BLH FCH D BFS 2008:8 
BFS 2010:28 EKS 

7,2 § 



  

 
 

synpunkt. 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

B.36 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs. BLH FCH D LBF 2§ samt PBL 9 
kap 4-4c§§ 

 

 
10. Planärenden 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

C Planärenden     

C.1 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell 
eller aktualitetsförklarad översiktsplan 

PLH FCH D PBL 5 kap  
2 och 5 §§ 

C.2 Överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom 
fyra månader. 

PLH FCH D PBL 5 kap 4 § 

C.3 Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap  
5 § PBL har väckts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

PLH FCH D PBL 6 kap 6 § 

C.4 Företräda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndighet och 
därvid begära att ärende hänskjuts till nämnden för prövning. 

PLH FCH D FBL 4 kap  
25 och 25 a §§ 
AL 21 och 23 § 
LL 21 § 



  

 
 

C.5 Rätt att påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten 
skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. 

FCH  D FBL 5 kap 3 § tredje 
stycket 

C.6 Rätt att påkalla fastighetsbestämning inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om 
upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser. 

FCH  D FBL 14 kap 1 a §, 
punkt 4 och 5 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

C.7 Godkänna lantmäteriförrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. FCH  D FBL 15 kap 11 § 

C.8 Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen. FCH  D AL 18 § 

C.9 Godkänna beslut eller åtgärd enligt anläggningslagen eller ledningsrättslagen. FCH  D AL 30 § 
LL 28 § 

C.10 Rätt att på nämndens vägnar avge yttrande till fastighetsbildningsmyndigheten 
enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen samt 
att som nämndens ombud delta i förrättningssammanträde. 

FCH PLH D FBL, AL och LL 

C.11 Besluta om adressnummersättning, gör Namngruppen. Samman-
kallande 

 D MSN reglemente 

 
 
11. Ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen 

 
Alla förelägganden förenade med viten ska behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och inte genom delegation. 

 
Rätt att ”Besluta i tillsynsärenden” innefattar rätt att besluta 
 
 att bifalla eller avslå en ansökan, 
 att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, 



  

 
 

 att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som 
anges i särskilda bestämmelser, 

 att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
 att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd. 
 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta 
 
 att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att 

bristen avhjälps på sökandens 
 bekostnad eller ansökan avvikas (19 kap 5 § första stycket 2 och 22 kap 2 § MB) 
 att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak 
 att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning) 
 att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 resp 27 §§ 

förvaltningslagen. 
 
12. Ärenden enligt miljöbalken  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D Miljöbalkens område     

D.1 Allmänna hänsynsregler med mera. 2 kap MB     

D.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna. 

MHI FCH D 2 kap 2-9 §,  
26 kap MB 

D.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap MB     

D.2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning. 

MHI FCH D 6 kap MB 

D.2.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om MHI FCH D 6 kap MB 



  

 
 

betydande miljöpåverkan. 

D.2.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans 
med ansökan i ett mål eller ärende. 

MHI FCH D 6 kap MB 
 

D.3 Naturvård / Skydd av områden 7 kap MB     

D.3.1 Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna. MHI/BLH FCH D 7 kap 18 § MB 

D.3.2 Besluta i ärende om dispens från föreskrift som kommunen meddelat för 
naturreservat eller biotopskyddsområde. 

MHI FCH D 7 kap 7 § MB 
7 kap 11 § MB 

D.3.3 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D  6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.3.4 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka 
kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 7 kap MB 
2 kap 9 § MTF 

D.3.5 Avge yttrande till länsstyrelsen i dispensärende. MHI FCH D 23 § FOO 

D.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB     

D.4.1 Avge yttrande till länsstyrelse vid prövning av ansökan om miljöfarlig 
verksamhet. 

MHI FCH D 19 kap 4 § MB  
9 § FMH 

D.4.2 Avge yttrande till mark- och miljödomstol eller mark- och 
miljööverdomstolen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet. 

FCH MHI D FMH  
22 kap 4 och 10 §§ 
MB 



  

 
 

D.4.3 Avge yttrande till Länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring 
av tillståndspliktig verksamhet. 

MHI FCH D 22 § och 26 § FMH 

D.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett. 

MHI FCH D 13 § första stycket 1 
FMH 

D.4.5 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning. 

MHI FCH D 13 § andra stycket 2 
FMH 

D.4.6 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanläggning än till vilken 
vattentoalett är ansluten. 

MHI FCH D 13 § fjärde stycket 
FMH,  
+ 2 § LFHM 

D.4.7 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det 
överklagas. 

MHI FCH D 19 kap 5 § punkt och 
22 kap 28 § MB 

D.4.8 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som 
kräver tillstånd. 

MHI FCH D 13 § andra stycket 
FMB 

D.4.9 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som 
avses i 13 § FMH. 

MHI FCH D 14 § FMH 

D.4.10 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D  6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.4.11 Besluta i ärende om anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

MHI FCH D 17 § FMH 

D.4.12 Besluta i ärenden om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt 
eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som redan finns där 
tillstånd resp anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

MHI FCH D LFHM 



  

 
 

D.4.13 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit, 
annat tätbebyggt område. 

MHI FCH D 37 § FMH 
LFHM 

D.4.14 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet 
enligt 38 § FMH. 

MHI FCH D 38 § FMH 

D.4.15 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala 
föreskrifter. 

MHI FCH D 39 § FMH 
LFHM 

D.4.16 Låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva sällskapsdjur som 
innehas av privatpersoner, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av 
smittsam sjukdom. 

FCH  D 9 kap 15 § MB 

D.4.17 Besluta i ärende om anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett. MHI FCH D 40 § första stycket 
punkt 3 FMH + 
LFHM 

D.4.18 Beslut i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan. 

MHI FCH D 9 kap 12 § MB 
40 § första stycket 
punkt 2 FMH LFHM 

D.4.19 Besluta i tillsynsärende som avser miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 
miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D 9 kap MB 

D.4.20 Besluta i tillsynsärende som avser hälsoskydd enligt 9 kap miljöbalken med 
tillhörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D 9 kap MB 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.4.21 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala före-
skrifter att skydda människors hälsa och miljö, om det är uppenbart att risk 
för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

FCH MHI D LFHM 



  

 
 

D.5 Förorenade områden 10 kap MB     

D.5.1 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada. FCH MHI D 10 kap MB 

D.5.2 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. FCH MHI D 10 kap 14 § MB 18-
21 §§ FAM 

D.5.3 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att utreda 
förorening/förorenade områden. 

MHI FCH D 10 kap MB 

D.5.4 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandlingsansvarig att 
utföra och bekosta efterbehandling. 

MHI FCH D 10 kap MB 

D.5.5 Besluta i tillsynsärende som avser misstänkt förorenade områden/förorenade 
områden/ verksamheter som orsakar miljöskador enligt 2 kap och 10 kap MB. 

MHI FCH D 2 kap & 10 kap MB 

D.5.6 Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad riska för spridning eller 
exponering av föroreningarna. 

MHI FCH D 28 § FMH 

D.5.7 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206) 
om viten 

D.6 Vattenverksamhet 11 kap MB     

D.6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller 
till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för mark-
avvattning. 

MHI FCH D 11 kap 9 a-b och 13 
§§ MB 
 21 § FVV 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.7 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB     



  

 
 

D.7.1 Besluta/avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB MHI FCH D 12 kap 6 § MB 

D.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap MB     

D.8.1 Besluta/avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska 
och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark. 

MHI FCH D 14 kap 9 § MB 

D.8.2 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel 
inom ett vattenskyddsområde eller på tomtmark för flerbostadshus, på gårdar 
till förskolor och skolor, på allmänna lekplatser som allmänheten har tillträde 
till, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggnings-
arbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga 
ytor, på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material. 

MHI FCH D NFS 2015:2 

D.8.3 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på 
vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter som 
omfattas av föreskrifter som statens jordbruksverk har meddelat, på banvallar 
och inom områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med 
undantag för åkermark. 

MHI FCH D 2 kap 41§  
förordning om 
bekämpningsmedel 
2014:425 

D.8.4 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att 
sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt. 

MHI FCH D NFS 2015:3 

D.8.5 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor. 

MHI FCH D NFS 2017:5 

D.8.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 

MHI FCH D Förordningen 
(2016:1128) om 
fluorerade 
växthusgaser och 
Förordningen 
(2016:1129) om 
ozonnedbrytande 
ämnen 



  

 
 

D.8.7 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.8.8 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar. 

MHI FCH D 18 § förordningen 
(2007:19) om PCB 

D.8.9 Besluta i tillsynsärende som avser förordning 2007:19 om PCB med mera. MHI FCH D  

D.8.0 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

MHI FCH D 2 kap 19 § 5-9 
2 kap 31 § 5-6  
2 kap 32-34 §§ MTF 
Förordning 
(2013:413) om 
kosmetiska 
produkter och 
Förordning 
(2012:503) om 
tatueringsfärger 

D.8.11 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen avseende ärende 
om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap med till-
hörande förordningar och föreskrifter. 

MHI FCH D  

D.9 Avfall och producentansvar 15 kap MB     

D.9.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall. 

MHI FCH D 15 kap 17 § MB 

D.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och 
flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

MHI FCH D  



  

 
 

D.9.3 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.9.4 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/ 
annat bort skaffande om annat avfall än trädgårdsavfall. 

MHI FCH D 5 kap 15 § AF 

D.9.5 Besluta om tillstånd, dispens eller undantag enligt lokala föreskrifter om 
avfallshanteringen. 

MHI FCH D Lokala renhållnings- 
föreskrifter 

D.9.6 Besluta i tillsynsärende om hushållsavfall, industriavfall, producentansvar och 
hantering av avfall i övrigt enligt 15 kap MB med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. 

MHI FCH D 15 kap MB 

D.9.7 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till transport av avfall eller 
farligt avfall. 

MHI FCH D 5 kap AF 

D.10 Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB     

D.10.1 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite i ärenden som nämnden 
ansvarar för. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 9 § MB 

D.10.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 13 § MB 

D.10.3 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 15 § MB 



  

 
 

D.10.4 Beslut att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 19 §  
tredje MB 

D.10.5 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 21 § MB 

D.10.6 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. MHI FCH D 6 § lagen (1985:206) 
om viten 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.10.7 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. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 22 § MB 

D.10.8 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet  
i stället ska utföras av någon annan och utse någon att göra sådan under-
sökning. 

FCH MHI samt 
BHL i 

strandskydds
-ärenden 

D 26 kap 22 § första 
stycket MB 

D.10 Tillsyn, tillträden med mera 26 och 28 kap MB forts.     

D.10.9 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd 
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. 

FCH MHI samt 
BHL i 

strandskydds
-ärenden 

D 26 kap 22 § tredje 
stycket MB 



  

 
 

D.10.10 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

MHI samt BHL i 
strandskydds-

ärenden 

FCH D 26 kap 26 § MB 

D.10.11 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL 

MHI FCH D 36–39 §§ FL 

D.11 Miljösanktionsavgifter 30 kap MB     

D.11.1 Besluta om miljösanktionsavgift. FCH  D 30 kap MB 

D.12 Övrigt - Avgifter     

D.12.1 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa. 

FCH  D  

D.12.2 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn inom nämndens 
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

MHI FCH D  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

D.12.3 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. MHI FCH D  

 

13. Ärenden enligt livsmedelslagen 
 
Nedan följer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegering av beslutsbefogenheter enligt 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 
§§ kommunallagen (2017:725).  
Enligt nämndens beslut äger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sina beslutsbefogenheter till anställd vid förvaltningen. 
Förvaltningschefens vidaredelegation ska dokumenteras.  
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde.  



  

 
 

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 
 

E Livsmedelsområdet med mera     

E.1 Livsmedelslagen (2006:804)     

E.1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter 
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 EU och EG-bestämmelserna. 

MHI FCH D 22 § LL 

E.1.2 Beslut om att ansöka utdömande av vite hos domstol. MHI FCH D 6 § lagen 
(1985:206) om 

viten 

E.1.3 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

MHI FCH D 36–39 §§ FL 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.  MHI FCH D 23 § LF  

E.1.5 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 50 000 kronor  

FCH MHI D 24 § första och 
andra styckena LL, 

34 § LF 

E.1.6 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens 
bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL  

FCH MHI D 24 § tredje stycket 
LL, 34 § LF  

 



  

 
 

E.1.7 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger  

MHI FCH D 27 § LL  
 

E.1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas  

MHI FCH D 33 § LL  
 

E.1.9 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-bestämmelserna 

FCH  D 26 § LL  
 

 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner      

E.1.10 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. 

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 c  

E.1.11 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 

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 d  

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.1.12 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens  MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 e  

E.1.13 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 

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 g  

 

E.1.14 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en 
lämplig tidsperiod  

MHI FCH D (EU) 2017/625 Art 
138 2 h  

 



  

 
 

E.1.15 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, 

FCH  D (EU) 2017/625 Art 
138 2 i  

 

E.1.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde  FCH  D 30 c LL och 39 a – 
39 g LF  

E.2 Livsmedelsförordningen (2006:813)     

E.2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsätt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl. 

FCH MHI D 8 § LF 

E.3 Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter (FAOKL) 

    

E.3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om 
årlig kontrollavgift  
 

MHI FCH D 17§ FAOKL  
Kommunens taxa  

E.3.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  FCH  D 18 § FAOKL 
Kommunens taxa  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.3.3 Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är 
nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.  

MHI FCH D 8 § FAOKL  
 

E.3.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.  

MHI FCH D 9 § FAOKL 
 

E.3.5 Besluta om att minska beloppet för avgiften under de förutsättningar som 
anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625.  

FCH  D 18 § FAOKL  
 



  

 
 

E.3.6 Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska tas ut om beloppet är så lågt att 
ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och 
de totala förväntade inkomsterna från avgiften. 

FCH  D 18 § FAOKL  
 

E.3.7 Besluta om avgift för registrering.  MHI FCH D  11 § FAOKL  

E.4 Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredjeland  

    

E.4.1 Besluta om avgift för importkontroll  
 

MHI FCH D 12 § Förordning 
2006:812  

E.5 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)      

E.5.1 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 EU och EG bestämmelserna 

MHI FCH D 23 § LFAB  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.5.2 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 50 000 kronor  

FCH   25 § LFAB  
 

E.5.3 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av kontrollen 
eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger  

MHI FCH  27 § LFAB  

E.5.4 Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet 
som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, 
eller brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan 
dokumentation  

FCH   30 a – 30 e §§ LFAB  
 



  

 
 

E.5.5 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas  

MHI FCH  33 § LFAB  

E.6 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter  

    

E.6.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och 
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig 
kontrollavgift  

MHI FCH D 3-6 §§ FAOKF  
Kommunens taxa  

E.6.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. FCH  D 11 § FAOKF 
Kommunens taxa  

E.6.3 Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål 
och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. 

MHI FCH D 12 § 1 st FAOKF  

E.6.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats.  

MHI FCH D (EU) 2017/625 art 
79.2 c  

12 § 2 st FAOKF  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

E.6.5 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. 

FCH  D 13 a § FAOKF  
 

E.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)      

E.7.1 Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning. 

MHI FCH D 12 § LIVSFS 2017:2  



  

 
 

E.8 Vissa övriga ärenden     

E.8.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder. 

MHI FCH D  

E.8.2 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård 
och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning. 

MHI FCH D  

E.8.3 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter. 

MHI FCH D  

E.8.4 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse. 

MHI FCH D  

E.8.5 Avge yttrande till myndighet enligt Alkohollagen. MHI FCH D 8 kap 15,17 §§ 
Alkohollag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

14. Ärende enligt tobakslagen 
 
 Ärendegrupp/ärende  Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 

kommentar 

F 
 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) och Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter (LTN)      

F.1 Beslut om föreläggande och förbud utan vite enligt tobakslagen. MHI FCH D 7 kap 9 § LTLP 

F.2 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive partihandlare MHI FCH D 5 kap 1 § LTLP 

F.3 Beslut om försäljningstillstånd vid ansökan från konkursbo MHI FCH D 5 kap 9 § LTLP 

F.4 Beslut om att återkalla försäljningstillstånd på tillståndshavarens begäran MHI FCH D 7 kap 10 § punkt 1 LTLP 

F.5 Besluta om att återkalla tobakstillstånd på grund av den tillståndspliktiga 
verksamheten upphör 

MHI FCH D 7 kap 10 § punkt 1 LTLP 

F.6  Beslut om ändring av tillstånd vid förändring av PBI eller andra förändringar 
med mindre betydelse 

MHI FCH D 5 kap 7 § LTLP 

F.7 Beslut att ta ut avgift för tillsyn av detalj- och partihandlare med 
försäljningstillstånd enligt gällande taxa 

MHI FCH D 8 kap 2 § LTLP 

F.8 Besluta om att begära tillträde till lokaler med mera för att undersöka och ta 
prover 

MHI FCH D 7 kap 18 § LTLP 

F.9 Besluta om att begära handräckning från Polisen för att kunna utöva tillsyn MHI FCH D 7 kap 19 § LTLP 

F.10 Beslut om kontrollköp för tobak och liknande produkter MHI FCH D 7 kap 22 § LTLP 

F.11 Beslut om att ta ut avgift för tillsyn av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare enligt gällande taxa 

MHI FCH D 8 kap 2 § LTLP 



  

 
 

F.12 Beslut att ta ut avgift för tillsyn vid anmälningspliktigt försäljningsställe av 
tobaksfria nikotinprodukter enligt gällande taxa 

MHI FCH D 40 § LTN 

F.13 Beslut om kontrollköp av tobaksfria nikotinprodukter MHI FCH D 37 § LTN 

F.14 Besluta om att begära handräckning från Polisen för att kunna utöva tillsyn av 
tobaksfria nikotinprodukter 

MHI FCH D 34 § LTN 

F.15 Besluta om att begära tillträde till lokaler, områden och andra utrymmen för att 
undersöka och ta prover 

MHI FCH D 33 § LTN 

F.16 Beslut om föreläggande och förbud utan vite enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 

MHI FCH D 28 § LTN 

F.17 Beslut om att begära uppgifter, handlingar, varuprover och liknande som 
behövs för tillsynen 

MHI FCH D  32 § LTN 

 
 
 
15. Ärende enligt smittskyddslagen 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

G Smittskyddslagen     

G.1 Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen med 
tillhörande förordningar och föreskrifter. 

FCH efter 
samråd med 

MSNO 

 D 1 kap 10 § SL 

 
 



  

 
 

16. Ärende enligt lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds 
kommun 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

H Lokala ordningsföreskrifter samt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun 

    

H.1 Besluta i tillsynsärende som avser 16-19 § lokala ordningsföreskrifter för 
Oxelösunds kommun. 

MHI FCH D  

H.2 Besluta i tillsynsärende som avser LFHM. MHI FCH D  

 
 
17. Ärenden enligt strålskyddslagen 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

I Strålskyddslagen (2018:396)     

I.1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan tillsyn 
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för. 

MHI FCH D 8 kap 4 § 31 § SSL 
16 § SSF 

I.2 Besluta att begära hjälp av polisen för tillträde och utförande av under-
sökningar och andra åtgärder. 

MHI FCH D 31 8 kap12 § SSL 

I.3 Besluta att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lag, 
föreskrift och villkor skall efterlevas samt besluta om att vidtagna åtgärder 
som åligger någon skall ske på dennes bekostnad. 

MHI FCH D 32 8 kap 10 § SSL 



  

 
 

I.4 Besluta att omhänderta eller försegla solarielampor. MHI FCH D 33 § SSL 
8 kap 8-9 §§ SSL 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

I.5 Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde
 
a. med anledning av anmälan om verksamhet i vilken solarium upplåts 

till allmänhet 
b. i övrigt 

MHI FCH D 32 § SSL 
16 § SSF 

8 och 13 § SSMFS 
2012:5 

8 kap 1-2 §§ SSL, 
 5 kap 8 § SSF 

10, 19 §§ SSMFS 
2012:5 

 
18. Ärenden enligt lag om gaturenhållning och skyltning 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

J Lag om gaturenhållning och skyltning     

J.1 Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom allmänheten avvisas från 
visst område av betydelse för friluftslivet. 

PGP FCH D 5 § LGS 

J.2 Beslut om föreläggande eller i förbud i tillsynsärende angående skyltning 
som avses i 5 § i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning  
och skyltning. 

PGP FCH D 12 § LGS 

J.3 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan 
tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätt från länsstyrelsen). 

PGP FCH D 6,7 §§ LGS 



  

 
 

Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen. 

 

 

19. Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

K Lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa     

K.1 Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa i fråga om transport- 
medel, bagage och annat gods samt djur. 

FCH  D 4 § LSI 

K.2 Låta undersöka fartyg i hamn. MHI FCH D 23 § LSI 

K.3 Vidta de åtgärder som behövs för att i hamnen utrota insekter, råttor och 
andra djur som vanligen är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk  
för människor och för att skydda hamnens anläggningar mot sådana djur. 

FCH  D 22, 23 §§ LSI 

K.4 Utfärdande av intyg. MHI FCH D 24 § LSI 

K.5 Besluta att vidta åtgärder mot fartyg som krävs för att skydda människors 
hälsa. 

MHI 
FCH 

FCH 
MHI 

D 17 § LSI 

 
20. Ärenden enligt trafikförordningen med flera 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 



  

 
 

L Trafikförordningen (SFS 1998:1276) med flera     

L.1 Beslut om trafik- och parkeringsreglering vid ianspråktagande av gatumark 
och allmän plats. 

GGP PGP/FCH D 10 kap 1 § TrF 

L.2 Beslut om lokala trafikföreskrifter. GGP PGP/FCH D 10 kap 3 § TrF 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

L.3 Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter. GGP PGP/FCH D 13 kap 3 § TrF 

L.4 Beslut om särskilt parkeringstillstånd. KVL PGP/FCH D 13 kap 8 § TrF 

L.5 Beslut om dispens från bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd 
samt körning på gågata och liknande. 

GGP PGP/FCH D 13 kap 3 § TrF 

L.6 Besluta om flyttning av fordon. GGP PGP/FCH D LFF (1982:129) 
FFF förordning 
(1982:198) 

L.7 Besluta om förordnande av parkeringsvakter. GGP PGP/FCH D Lkp (1987:24) § 6 

L.8 Yttrande rörande tillstånd att nyttja offentlig platsmark. GGP PGP/FCH D 3 kap 2 § OL 

L.9 Godkännande av trafikanordningsplan som innefattar ansvar för 
trafikanternas säkerhet vid vägarbeten samt att relevanta lagar och 
förordningar följs. 

GGP PGP/FCH D Regler för TA-plan 

L.10 Beslut om nedtagning av träd på allmän platsmark GGP PGP/FCH D  

 
 



  

 
 

21. Ärenden enligt GDPR 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
och/eller 
kommentar 

M.1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

FCH GDPRS D GDPR artikel 
12 punkt 5 

M.2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

FCH  D GDPR artikel 
12 punkt 5 

M.3 Besvara begäran om registerutdrag GDPRS  V GDPR artikel 
15 

M.4 Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
17 

M.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
18 

M.6 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen GDPRS FCH V GDPR artikel 
20 

M.7 Beslut om rätten till att göra invändningar GDPRS FCH D GDPR artikel 
21 

M.8 Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal FCH  V GDPR artikel 
28 punkt 3 

M.9 Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten GDPRS DSO V GDPR artikel 
33 



  

 
 

 
22. Ärenden enligt alkohollagen  

 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
och/eller 
kommentar 

N   

N.1 Beslut om att förbjuda detaljhandel av eller servering av folköl FCH MHI D 9 kap 19 § 

N.2 Beslut om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller servering av 
folköl

MHI FCH D 9 kap 19 § 

N.3 Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle FCH MHI D 3 kap 10 § 

N.4 Beslut om att begära handräckning för att kunna utföra tillsyn MHI FCH D 9 kap 9 § 

N.5 Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot AL eller Lag om tobak… FCH MHI D AL.Lag om 
tobak 


