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Miljö-, bygg- och räddningsnämndens 
delegationsordning 
Denna delegationsordning avser delegering från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. 

Detta dokument ersätter tidigare, av miljö-, bygg och räddningsnämnden antagna, 
delegationsordningar. 

 

Inledning 
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i 
ett reglemente eller särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst 
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden. Därefter kan nämnden besluta om 
delegering. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att 
fatta beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till 
delegater.  

Med stöd av 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5 § Kommunallagen (2017:725), KL, och 
med beaktande av de begränsningar som framgår av 5 kap. 27 § andra stycket Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL respektive 6 kap. 38 § KL beslutar miljö-, bygg och 
räddningsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra 
beslutanderätten till där angivna delegater. 

 

Generell begränsning av delegeringens omfattning 
Delegeringen ger inte rätt att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat 
uttryckligen anges i denna delegationsordning.  

Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande 
ärenden (6 kap. 39 § KL). 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 

⋅ Flera anställda i grupp. 
⋅ Anställda tillsammans med ledamot eller ersättare, så kallad blandad delegering. 
⋅ Anställd i kommunalt bolag. 

 

Vidaredelegering 
Enligt KL 7 kap 6 § kan en nämnd om den delegerar ett ärende till kommunchef inom 
den egna nämndens verksamhetsområde även medge att kommunchefen i sin tur får 
överlåta beslutanderätten till en annan anställd inom kommunen. Detta kallas 
vidaredelegering och kan endast ske i ett led.  
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Ersättare för ordföranden 
Vid miljö-, bygg och räddningsnämndens ordförandes frånvaro eller förfall övergår den 
delegerade beslutanderätten enligt denna delegationsordning till miljö- bygg och 
räddningsnämndens vice ordförande eller, i förekommande fall, annan förtroendevald 
som nämnden utser genom särskilt beslut. 

 

Anmälan av beslut  
⋅ Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid 

nästkommande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (6 kap. 40 § 
och 7 kap. 8 § KL). 
 

⋅ Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 6 kap. 39 § KL ska alltid 
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra stycket KL).  
 

⋅ Kommunchefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa 
sammanträde med nämnden (7 kap. 8 § KL). 
 

⋅ Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från kommunchefen ska 
anmälas till kommunchefen (7 kap. 8 § KL). 

⋅  
 

Delegationsförbudets omfattning enligt KL och PBL 
Enligt 12 kap. 5 § PBL ska bestämmelserna i KL om nämnder gälla för miljö-, bygg- 
och räddningsnämnden. Det innebär att KL:s allmänna bestämmelser om delegering 
gäller, bl.a. vad gäller vissa ärenden och ärendegrupper där beslutanderätten inte får 
delegeras (s.k. delegationsförbud). Därutöver finns också ärendegrupper i PBL som 
omfattas av delegationsförbud. 

 

6 KAP. 38 § KL  

  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller   
  
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.  
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12 KAP. 6 § PBL  

  
Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket 
kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte 
omfatta befogenhet att  
  
1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  
2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som 

förenas med vite,  
3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet 

avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som 
föreläggandet riktas mot, eller  

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.   
 

Undantag från delegationsförbudet för brådskande ärenden 
I vissa fall kan även sådana ärenden som omfattas av delegationsförbud delegeras (6 
kap. 39 § KL).1 Det gäller enbart sådana ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Det är bara ordföranden eller annan ledamot i 
byggnadsnämnden som kan ges rätt att besluta i brådskande ärenden.  

 

Delegering av ärenden inom ramen för kommunal avtalssamverkan 
Arjeplogs kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska 
utföras av en annan kommun. Det kallas för avtalssamverkan. Om ett 
samverkansavtal kan ingås av miljö-, bygg- och räddningsnämnden, eller om det 
krävs ett godkännande av fullmäktige, beror på om avtalets innehåll är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (5 kap. 1 § KL). Här utgår bedömningen 
primärt utifrån samverkansavtalets innehåll, och då särskilt dess omfattning.2  

Inom ramen för avtalssamverkan, och med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 
§ KL, kan de samverkande kommunerna komma överens om att uppdra åt en anställd 
i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Det kallas för extern delegering.  

⋅ Extern delegering är endast möjlig inom ramen för de uppgifter som 
omfattas av själva samverkansavtalet. Extern delegering enligt denna 
bestämmelse är vidare endast möjlig om avtalssamverkan grundas på KL:s 
regler om avtalssamverkan.3  

⋅ Det är inte möjligt att delegera beslutanderätt till förtroendevalda i den andra 
kommunen eller till anställda i kommunala bolag.4  

 
1 Se prop. 1990/91:117 s. 205.  
2 Prop. 2017/18:151 s. 58.  
3 A. prop. s. 59.  
4 A. prop. s. 35.  
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⋅ Samma regler gäller för jäv, anmälan av beslut etc. vid intern som vid extern 
delegation. Reglerna i 7 kap. 4–8 §§ KL är även tillämpliga i sådana 
situationer (9 kap. 37 § andra stycket KL)..   

⋅ Bestämmelserna i KL om extern delegering av ärenden inom ramen för 
avtalssamverkan är subsidiära till bestämmelser i speciallag. Om det i annan 
lag eller författning finns bestämmelser som avviker från KL:s regler om 
delegation inom ramen för avtalssamverkan, ska de bestämmelserna 
tillämpas istället för de generella bestämmelserna i KL (9 kap. 37 § tredje 
stycket KL).  
 

 

Övriga riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt 
⋅ Överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla ärenden som 

tillkommer underordnad delegat vid dennes frånvaro, vilket innebär att beslut 
kan fattas vid den ordinarie befattningshavarens frånvaro 

⋅ Delegat har rätten att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället 
hänskjuta ärendet till närmast överordnad tjänsteman eller till miljö-, bygg- 
och räddningsnämnden. 

⋅ Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna 
personliga förhållanden eller där jäv enligt 16-18§§ FL föreligger. 

⋅ Beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, det vill säga en uppdelning av 
ärendet får inte ske i syfte att kringgå gällande delegation. 
 

Delegering och verkställighet 
Det är skillnad mellan beslut som måste delegeras och beslut som kan fattas genom 
verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och verkställighetsbeslut kan ibland 
vara svår. Men det finns ett antal skillnader:  

⋅ Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion vilket betyder att 
delegaten inträder i nämndens ställe. 

⋅ Beslut som fattats genom delegering ska kunna överklagas antingen genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Rätten att avge yttranden 
ska delegeras – även om det inte går att överklaga. 
 

Verkställighet innebär beslut och ställningstaganden som rör den inre verksamheten, till 
exempel de flesta personaladministrativa beslut och andra beslut som rör den löpande 
driften. Dessa beslut innebär åtgärder som normalt finns inom tjänstepersonens område. 
Denna beslutanderätt kan framgå av tillexempel arbetsbeskrivningar, styrdokument, 
policys och riktlinjer. 
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Beslut som inte ska anmälas till nämnden och krav på särskild 
protokollföring av vissa sådana beslut 
Beslut i de ärenden/ärendegrupper som fattas med stöd av delegation och som anges i 
nedanstående förteckning över ärendegrupp ska inte anmälas till nämnden. Sådana 
beslut ska, på delegatens ansvar, protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
enligt bestämmelser i 13 kap. KL (laglighetsprövning) (6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL). 

 

Ärendegrupp 

Beslut om föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov, förhandsbesked 
eller anmälan. (PBL) 

Beslut om föreläggande för byggherren att ge in de ytterligare handlingar som 
behövs för nämndens prövning i frågan om startbesked. (PBL) 
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Delegationsordning 
I följande ärende/ärendegrupper får angiven delegat fatta beslut med stöd av delegation från 
miljö-, bygg- och räddningsnämnden. 

1. Kommunallagen (2017:725), KL 

Nr. Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat(er) Anm. 

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

12 kap. 5 § PBL 
6 kap. 39 § KL 

Ordföranden 
 

 

1.2.  Utfärdande av fullmakt 
att föra kommunens 
talan inför domstol, 
andra myndigheter samt 
vid förrättningar av 
skilda slag. 

 Ordföranden 
 

Enligt 6 kap. 15 § 
KL är det som 
huvudregel 
kommunstyrelsen 
som företräder 
kommunen i alla 
mål och ärenden, 
om inte någon 
annan ska göra 
göra det på grund 
av lag eller annan 
författning eller 
beslut av 
kommunfullmäktig. 
Utfärdande av 
denna fullmakt med 
stöd av denna 
punkt kräver 
således att 
byggnadsnämnden 
är processbehörig 
redan enligt något 
föreskrifter eller 
genom beslut av 
fullmäktige, 
exempelvis 
nämndens 
reglemente. 

1.3.  Överklagande av beslut 
eller dom som innebär 
en ändring av delegatens 
beslut 

 Ordföranden  
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1.4.  Avge yttrande i ärende 
eller mål samt att lämna 
yttranden med anledning 
av att nämndens beslut 
överklagats 

 Ordföranden  

1.5.  Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätt till annan 
anställd i kommunen, i 
den mån beslutanderätt 
enligt denna 
delegationsordning 
delegerats till 
förvaltningschef inom 
nämndens 
verksamhetsområde 

12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 6 § KL 

Kommunchef  

1.6.  Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 
anställd i annan kommun 
under förutsättning att 
båda nedanstående 
kriterier är uppfyllda  
1. beslutanderätten i 
ärendegruppen har 
delegerats till 
förvaltningschefen, och 
2. beslutanderätten faller 
inom ramen för sådan 
verksamhet som regleras 
i ett samverkansavtal 
enligt 9 kap. 37 § KL 

12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 4-8 §§ KL 
Se även 9 kap. 37 § 
andra stycket KL. 

Kommunchef  

1.7.  Avge yttrande till 
Länsstyrelsen i ärende 
om markupplåtelse på 
statligt ägd mark 

 Fysisk planerare  
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2. Förvaltningslagen (2017:900), FL 
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den 
bestämmelsen istället (4 § FL). 

Nr. Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat(er) Anm. 

2.1.  Besluta att förelägga den 
enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, 
om bristen medför att 
framställningen inte kan 
läggas till grund för en 
prövning i sak. 

20 § andra stycket 
FL 
 

Miljöinspektör 
Byggnadsinspektör 
Utsedda 
tillståndshandläggare, 
Räddningstjänsten 

Om 
specialreglering 
finns i annan lag 
eller förordning 
ska den 
bestämmelsen 
dock tillämpas 
istället enligt 4 § 
FL. Se exv. 9 kap 
22 § PBL.  

2.2.  Besluta att avvisa en 
framställning som är så 
ofullständig eller oklar att 
den inte kan tas upp till 
prövning  

20 § andra stycket 
FL 
  

Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 
Utsedda 
tillståndshandläggare, 
Räddningstjänsten 

Om 
specialreglering 
finns i annan lag 
eller förordning 
ska den 
bestämmelsen 
dock tillämpas 
istället enligt 4 § 
FL. Se exv. 9 kap 
22 § PBL.  

2.3.  Besluta att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning om en 
ansökan/framställning har 
återkallats eller frågan 
förfallit av annan 
anledning 

 Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 
Utsedda 
tillståndshandläggare, 
Räddningstjänsten 

 

2.4.  Besluta att avslå en 
framställning om att 
avgöra ett ärende 

12 § första stycket 
FL 

Kommunchef  

2.5.  Beslut att begära att den 
som anlitar ombud ska 
medverka personligen vid 
handläggningen av ett 
ärende  

14 § första stycket 
FL 

Kommunchef  
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2.6.  Beslut att ett ombud eller 
biträde som är olämpligt 
för sitt uppdrag inte 
längre får medverka i 
ärendet 

14 § andra stycket 
FL 

Kommunchef  

2.7.  Beslut att begära att ett 
ombud styrker sin 
behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det innehåll 
som framgår av 15 § 
första stycket FL  

15 § första stycket 
FL 
 

Kommunchef  

2.8.  Beslut att förelägga part 
eller ombud att styrka 
ombudets behörighet 
genom en fullmakt med 
det innehåll som framgår 
av 15 § första stycket FL  

15 § andra stycket 
FL 

Kommunchef  

2.9.  Beslut att begära att en 
handling bekräftas av 
avsändaren  

21 § FL Kommunchef  
 

 

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

36–39 §§ FL Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 

 

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

36-39 §§ FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

2.12.  Beslut om rättidsprövning 
och att överlämna ärendet 
till överinstans 

38, 39 och 46 § FL Utsedda 
tillståndshandläggare 

Avser även beslut 
fattade av 
nämnden i sin 
helhet. 

2.13.  Beslut att avvisa 
överklagande av beslut 
som kommit in för sent 

45 § första stycket 
andra meningen FL 
 

Utsedda 
tillståndshandläggare 

Bestämmelser om 
överklagandefriste
r finns bl.a. i 13 
kap. 16 § PBL. 
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3. Tryckfrihetsfriordningen (1945:105), TF 
3.1.  Beslut att pröva begäran 

av enskild om utlämning 
av allmän handling 

2 kap. 14§ TF Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 
Utsedda 
tillståndshandläggare 
på Räddningstjänsten 

Se sekretesslagen 

3.2.  Beslut om att helt eller 
delvis avslå enskilds 
begäran om utlämnande 
av handling eller beslut 
att lämna ut den med 
förbehåll som inskränker 
den enskildes rätt att röja 
innehållet eller annars 
förfoga över handlingen 

 Avdelningschef  
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4. Ärenden enligt Plan- och bygglagen (2010:900) samt anslutande 
författningar och föreskrifter 

Beslut under handläggningen och vid överklagande av beslut  

Nr. Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat(er) Anm. 

4.1.  Föreläggande om att 
avhjälpa brist i ansökan 
om lov, förhandsbesked 
eller anmälan 

9 kap. 22 § första 
stycket PBL 
9 kap. 46 § PBL 

Byggnadsinspektör Föreläggande om 
att avhjälpa brist i 
ansökan om lov, 
förhandsbesked 
eller anmälan ska 
ej anmälas till 
nämnd. 

4.2.  Avvisning av ansökan 
eller anmälan när 
föreläggande om 
komplettering inte åtlytts 

9 kap. 22 § andra 
stycket PBL 
9 kap. 46 § PBL 

Byggnadsinspektör  

4.3.  Begäran om att en 
ansökan om lov, 
förhandsbesked eller 
anmälan och andra sådana 
handlingar som avses i 9 
kap. 21 § PBL ska vara 
utförda så att de är 
lämpliga för arkivering 

6 kap. 9 § PBF Byggnadsinspektör  

4.4.  Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i 
ärende om lov eller 
förhandsbesked 

9 kap. 27 § första 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör Tidsfristen får 
förlängas en gång 
med högst tio 
veckor. 

4.5.  Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i 
anmälningsärenden 

9 kap. 45 § PBL Byggnadsinspektör Tidsfristen får 
förlängas en gång 
med högst fyra 
veckor. 

4.6.  Beslut att avvisa 
överklagande av beslut 
som kommit in för sent  

13 kap. 16 § första 
och andra styckena 
PBL 
 
 

Byggnadsinspektör  

4.7.  Beslut att skicka 
föreläggande enligt 11 
kap. 19 – 23 §§ eller 
förbud enligt 11 kap. 33 § 

11 kap. 40 § PBL Byggnadsinspektör  



   
   
 

 
12 

 

till 
inskrivningsmyndigheten. 

4.8.  Beslut att anmäla en 
återkallelse av ett 
föreläggande eller förbud 
som avses i 11 kap. 40 § 
PBL till 
inskrivningsmyndigheten. 

11 kap. 42 § PBL Byggnadsinspektör  

Planbesked och planeringsbesked 

4.9.  Beslut om 
överenskommelse med 
sökanden att planbesked 
får lämnas senare än inom 
fyra månader från 
begäran om sådant besked 

5 kap. 4 § PBL 
 

Fysisk planerare  

4.10.  Begäran om 
planeringsbesked 

5 kap. 10 a § PBL Fysisk planerare  

4.11.  Beslut om samråd 5 kap. 11-15, 17§§ 
PBL 

Fysisk planerare  

4.12.  Beslut om underrättelse 
och granskning 

5 kap. 18-22. 25 §§, 
13 kap. 11§ PBL 

Fysisk planerare  

4.13.  Beslut om huruvida 
genomförandet av en 
detaljplan kan antas 
medföra en betydande 
miljöpåverkan 

5 kap. 11 a § andra 
stycket PBL 

Fysisk planerare  

Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 
4.14.  Beslut om prövning av 

åtgärd som inte kräver lov 
9 kap. 14 § PBL Byggnadsinspektör  

4.15.  Beslut om villkorsbesked 9 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör  

4.16.  Beslut om 
anståndsförklaring 

9 kap. 28 § PBL Byggnadsinspektör  

4.17.  Beslut om bygglov för 
ändamål av 
säsongskaraktär 

9 kap. 9§ PBL Byggnadsinspektör  

4.18.  Beslut om tidsbegränsat 
bygglov 

9 kap. 33 § PBL 
9 kap. 32 a § PBL 

Byggnadsinspektör Genom lagen 
(2017:267) upphör 
9 kap. 32 a § PBL 
att gälla den 1 maj 
2023. 

4.19.  Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov 

9 kap. 33 § andra 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör Förlängning av lov 
som meddelats 
med stöd av 9 kap. 
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9 kap. 33 a § andra 
stycket PBL  

33 a § PBL får ges 
även efter den 1 
maj 2023 enligt 
övergångs-
bestämmelse nr. 3 
till lagen 
(2017:267) 

4.20.  Beslut om att avslå en 
ansökan om lov eller ge 
negativt förhandsbesked i 
de fall det är uppenbart att 
åtgärden eller åtgärderna 
som avses inte kan 
medges 

9 kap. 17 § PBL 
9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 31 § PBL 
9 kap. 33–33 a §§ 
PBL 
9 kap. 34 § PBL 
9 kap. 35 § PBL 

Byggnadsinspektör  

4.21.  Beslut om att ett beslut 
om bygglov, rivningslov 
eller marklov får 
verkställas tidigare än 
fyra veckor efter att 
beslutet kungjorts enligt 9 
kap. 41 a § PBL om ett 
väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse kräver det 

9 kap. 42 a § andra 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör 
 

 

Bygg-, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanelagt område 
4.22.  Beslut om bygglov för 

byggnader som inte är 
planstridiga 

9 kap. 30 § PBL 
 

Byggnadsinspektör  

4.23.  Beslut om bygglov för 
andra anläggningar samt 
andra åtgärder än 
byggnader som inte är 
planstridiga 

9 kap. 30§ PBL 
 

Byggnadsinspektör  

4.24.  Beslut om bygglov för 
uppsättande eller 
väsentlig ändring av 
skyltar eller 
ljusanordningar 

 
9 kap. 30§ PBL 

Byggnadsinspektör  

4.25.  Beslut om 
förhandsbesked för 
planenliga byggnader 
samt andra planenliga 
åtgärder 

9 kap. 17§ PBL Byggnadsinspektör  

4.26.  Beslut om rivningslov 
som inte avser en 
byggnad eller en 

9 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör  
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byggnadsdel som bör 
bevaras på grund av 
byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, 
miljömässiga eller 
konstnärliga värde 

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

9 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör  

Bygglov för åtgärder utanför detaljplanelagt område 

4.28.  Beslut om bygglov för 
nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus inom 
ramen för de villkor som 
bestämts i bindande 
förhandsbesked eller 
områdesbestämmelser 
eller inom en 
ianspråktagen tomtplats 

9 kap. 18§ PBL 
9 kap. 31§ PBL 
 

Byggnadsinspektör  

4.29.  Beslut om bygglov för 
ny-, till- eller ombyggnad 
av komplementbyggnad 

9 kap. 31 § PBL Byggnadsinspektör Undantag för 
komplementbyggn
ader utanför 
planlagt område 
PBL 9:6 

4.30.  Beslut om bygglov för 
ny- till- eller ombyggnad 
av transformatorstation 
och avloppspumpstationer 
eller därmed jämförliga 
byggnader. 

9 kap. 31 § PBL Byggnadsinspektör  

4.31.  Beslut om bygglov för 
ny-, till- eller ombyggnad 
av andra byggnader än 
bostadshus 

9 kap. 31 § PBL 
 

Byggnadsinspektör  

4.32.  Beslut om bygglov för 
till- eller ombyggnad av 
en- eller tvåbostadshus 

9 kap. 31 § PBL 
 

Byggnadsinspektör  

4.33.  Beslut om bygglov för 
återuppförande 
(nybyggnad) av 
nedbrunnen eller riven 
byggnad 

9 kap. 31§ PBL Byggnadsinspektör  
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Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 
4.34.  Beslut om föreläggande 

för byggherren att ge in 
de ytterligare handlingar 
som behövs för nämndens 
prövning i frågan om 
startbesked 

10 kap. 22 § första 
stycket 2 PBL 

Byggnadsinspektör  

4.35.  Beslut om startbesked 10 kap. 23 § PBL Byggnadsinspektör  

4.36.  Beslut om att det inte 
behövs någon 
kontrollplan för 
rivningsåtgärder 

10 kap. 18 § andra 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör  

4.37.  Bestämma – i 
kontrollplan eller genom 
särskilt beslut – att krav 
på omfattande ändringar 
av andra delar än den 
direkt berörda av en 
byggnad inte behöver 
utföras förrän vid en viss 
senare tidpunkt 

3 kap. 21 § PBF 
  

Byggnadsinspektör  

4.38.  Beslut att medge mindre 
avvikelse från 
föreskrifterna i Boverkets 
byggregler om det finns 
särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå 
kan bli tekniskt till-
fredsställande och det inte 
finns någon avsevärd 
olägenhet från annan 
synpunkt 

BBR 1:21 Boverkets 
byggregler, BFS 
2011:6, omtryck 
2014:3 

Byggnadsinspektör  

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

10 kap. 4 § PBL Byggnadsinspektör  

4.40.  Besluta att utse ny 
kontrollansvarig 

10 kap. 13 § PBL Byggnadsinspektör  

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

BFS 2015:6, EKS 
10, 3 § Boverkets 
föreskrifter 2011:10, 
omtryck 2015:6, om 
tillämpning av 
europeiska 
konstruktionsstandar
der (eurokoder) 

Byggnadsinspektör  
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4.42.  Beslut om 
kompletterande villkor 
för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller 
för kontrollen 

10 kap. 29 § PBL Byggnadsinspektör  

4.43.  Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

10 kap. 36 § PBL Byggnadsinspektör  

4.44.  Beslut om slutbesked 10 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör  

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt 
funktionskontroll av ventilationssystem 
4.45.  Beslut om längre 

besiktningsintervall  
3 kap. 16 § BFS 
2018:2 

Byggnadsinspektör Dock längst den 
dubbla tiden 

4.46.  Beslut om anstånd med 
kontroll 

3 kap. 17 §§ BFS 
2018:2 

Byggnadsinspektör Högst 6 månader 

4.47.  Beslut om senareläggning 
av besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem 

4 § BFS 2017:10 Byggnadsinspektör  
 

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 
4.48.  Besluta att begära biträde 

av Polismyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § 
PBL 

11 kap. 9 § PBL Kommunchef Kan medföra 
ersättnings-
skyldighet enligt 
14 kap. 2 § PBL 

4.49.  Beslut att inte ingripa och 
avsluta tillsynsärenden 
utan ytterligare åtgärd 

11 kap. 5§ PBL Byggnadsinspektör  

4.50.  Beslut att det ska 
planteras på tomten och 
att befintlig växtlighet på 
tomten ska bevaras, om 
det behövs för att 
uppfylla kraven i 8 kap. 
15 § första stycket PBL 

8 kap. 15 § tredje 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör  

4.51.  Beslut om 
ingripandebesked 

11 kap. 7 § PBL Byggnadsinspektör  

4.52.  Besluta om 
lovföreläggande, dock 
utan vite 

11 kap. 17 § PBL Byggnadsinspektör  

4.53.  Besluta om föreläggande 
om underhållsutredning, 
dock utan vite 

11 kap. 18 § PBL Byggnadsinspektör  

4.54.  Beslut om förbud mot 
fortsatt arbete eller 
åtgärd, dock utan vite. 
  

11 kap. 30 § PBL 
11 kap. 31 § PBL 
11 kap. 32 § PBL 

Byggnadsinspektör  
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4.55.  Beslut om föreläggande 
för den som äger eller 
annars ansvarar för hiss 
eller annan motordriven 
anordning i byggnadsverk 
att se till att anordningen 
kontrolleras (särskild 
besiktning) 

8 kap. 6 § PBF Byggnadsinspektör  

4.56.  Beslut om förbud mot 
användning av hela eller 
delar av ett 
byggnadsverk, inkl. hissar 
och andra motordrivna 
anordningar, dock utan 
vite i andra fall än vad 
avser förbud som 
meddelas med stöd av att 
hela eller delar av 
byggnadsverket som 
avses med förbudet har 
brister som kan äventyra 
säkerheten för som 
uppehåller sig i eller i 
närheten av 
byggnadsverket (11 kap. 
33 § 1 PBL), dock utan 
vite. 

11 kap. 33 § PBL 
 

Byggnadsinspektör  

4.57.  Beslut om byte av 
funktionskontrollant 

11 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör Beslut ska 
meddelas till den 
som har certifierat 
kontrollanten 

4.58.  Beslut om att entlediga 
och utse ny 
kontrollansvarig 

11 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör Beslut ska 
meddelas till den 
som har certifierat 
kontrollanten 

4.59.  Beslut om ansökan om 
utdömande av vite 

11 kap. 37 § tredje 
stycket PBL 
6 § viteslagen 

Kommunchef  

4.60.  Besluta om ansökan om 
handräckning för tillträde 
eller för genomförande av 
en åtgärd som avses med 
ett föreläggande som 
meddelats med stöd av 11 
kap. 19–25 §§ PBL 

11 kap. 39 § PBL Kommunchef  

4.61.  Beslut om begäran om 
indrivning av 
byggsanktionsavgift 

9 kap. 4 § första 
stycket PBF 

Kommunchef Bestämmelser om 
indrivning finns i 
3–9 §§ 
indrivnings-
förordningen 
(1993:1229). Samt 
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i kommunens 
policy för krav och 
sanktioner.  

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 
4.62.  Uttag av avgift i enlighet 

med kommunens taxa för 
ärenden enligt PBL samt 
anslutande författningar 
och föreskrifter, även 
uttag av avgift i förskott 

12 kap. 8 § PBL 
12 kap. 8 a § PBL 
12 kap. 9 § PBL 
12 kap. 11 § PBL 

Byggnadsinspektör Angiven delegat 
får även ta ut 
avgift i enlighet 
med kommunens 
taxa i ärende om 
dispens från 
förbuden som 
följer av 7 kap. 
15§ MB 

5. Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS 
5.1.  Prövning av behov och 

beslut i frågan om 
färdigställandeskydd 
behövs eller inte för vissa 
åtgärder som anges i 
lagen 

3 § LFS Byggnadsinspektör  

6. Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL 
6.1.  Företräda miljö-, bygg- 

och räddningsnämnden 
vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 
med rätt att anföra att 
frågan om 
förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras 
innan fastighetsbildning 
sker  

4 kap. 25 § FBL Byggnadsinspektör  

6.2.  Besluta att påkalla 
fastighetsreglering som 
behövs för att mark och 
vatten ska kunna 
användas på ett 
ändamålsenligt sätt 

5 kap. 3 § tredje 
stycket FBL 

Byggnadsinspektör  

6.3.  Beslut om att ansöka om 
fastighetsbestämning  

14 kap. 1 a § första 
stycket 4–7 FBL 

Byggnadsinspektör  

6.4.  Godkänna förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

15 kap. 11 § FBL Byggnadsinspektör  
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7. Anläggningslagen (1973:1149), AL 
7.1.  Besluta att begära 

förrättning 
18 § första stycket 3 
AL 

Byggnadsinspektör  

7.2.  Företräda miljö-, bygg- 
och räddningsnämnden 
vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 
med rätt att anföra att 
frågan om 
omförhandlingsbesked 
eller bygglov bör avgöras 
innan 
gemensamhetsanläggning 
inrättats. 

21 § AL Byggnadsinspektör Delegat har rätt att 
anföra att frågan 
om 
förhandsbesked 
eller bygglov bör 
avgöras innan 
gemensamhetsanlä
ggning inrättas 

7.3.  Godkänna beslut eller åt-
gärd 

30 § AL Byggnadsinspektör  
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8. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 
8.1.  Företräda miljö-, bygg- 

och räddningsnämnden 
vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 
med rätt att anföra att 
frågan om 
förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras 
innan upplåtelse av 
ledningsrätt sker 

19 § LL Byggnadsinspektör   

8.2.  Godkänna beslut eller åt-
gärd 

28 § LL Byggnadsinspektör  

9. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning, LGS och förordningen (1998:929) om 
gaturenhållning och skyltning, FGS 

9.1.  Beslut om tillstånd att sätta 
upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från 
ett visst område som är av 
betydelse för friluftslivet 

5 § LGS Byggnadsinspektör  

9.2.  Beslut om tillstånd att 
varaktigt sätta upp tavla, 
skylt, inskrift eller därmed 
jämförlig anordning för 
reklam, propaganda eller 
liknande ändamål utomhus  

6 § LGS 
7 § LGS 
-- 

Byggnadsinspektör Förutsätter 
delegation av 
beslutande-
rätten från 
länsstyrelsen i 
enlighet med 
6 § första 
stycket FGS 

9.3.  Avge yttrande till läns-
styrelsen 

4 § första stycket 
FGS 

Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 

 

9.4.  Beslut om medgivande att 
ha affisch eller annan 
tillfällig anordning 
utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande 
ändamål uppsatta mer än 
fyra veckor 

9 § LGS 
6 § första stycket 
FGS 

Byggnadsinspektör Förutsätter 
delegation av 
beslutande-
rätten från 
länsstyrelsen i 
enlighet med 
6 § första 
stycket FGS 

9.5.  Beslut om förelägganden 
och förbud i ärenden om 
tillsyn enligt LGS som 
ankommer på nämnden, 

12 § LGS Byggnadsinspektör 
Miljöinspektör 
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sådant beslut får förenas 
med vite  

9.6.  Besluta om avgifter med 
anledning av prövning av 
fråga om tillstånd eller 
medgivande i enskilda 
ärenden med tillämpning 
av kommunens 
taxeföreskrifter 

13 § LGS 
1 § andra stycket 
förordningen 
(1998:903) om 
avgifter för prövning 
enligt lagen med 
särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning samt 
kommunens taxa 

Byggnadsinspektör  

10. Trafik och väghållning 
Trafikförordningen (1998:1276), TF 
Lokala trafikföreskrifter, LT 
Väglagen (1971:948), VL 
Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, SFS 1982:129 
Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, SFS 1982:198 
Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter 
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 

10.1.  Besluta om undantag från 
trafikföreskrifter 
(däribland 
transportdispens) 

13 kap. 3§ TF Byggnadsinspektör Gäller bl.a. 
undantag från vikt, 
bredd och längd 

10.2.  Besluta och avge 
yttranden i ärenden som 
väghållningsmyndighet 

6§ VL Avdelningschef  

10.3.  Besluta om tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter 

10. kap TF Fysisk planerare Gäller föreskrifter 
i upp till en vecka 

10.4.  Beslut om flyttning av 
fordon 

Lagen samt 
förordningen om 
flyttning av fordon i 
vissa fall 

Miljöinspektör  

10.5.  Besluta om skrotning av 
fordon 

2, 16 §§ SFS 
1982:198, 3 § SFS 
1982:129 

Miljöinspektör  

10.6.  Besluta om ersättning för 
kostnader för flyttning av 
fordon och övriga 
åtgärder 

7 § SFS 1982:129 Miljöinspektör  
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10.7.  Beslut om förordnande av 
parkeringsvakt 

2§ Lag (1987:24) 
om kommunal 
parkeringsövervakni
ng m.m. 

Avdelningschef  
samhällsbyggnad 

Beslut med stöd av 
2§ ska underrättas 
Polismyndigheten 
enligt 3§ 

10.8.  Registrera lokala 
trafikföreskrifter i 
transportstyrelsens 
databas 

Förordning 
(2007:231) om 
elektroniskt 
kungörande av vissa 
trafikföreskrifter 

Fysisk planerare  

11. Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE respektive FBE 

11.1.  Utse 
tillståndshandläggare med 
rätt att besluta i 
tillståndsärenden 

17 § andra stycket 
18 § andra stycket 
19 §a LBE 

Räddningschef  

11.2.  Beslut om tillstånd att 
hantera, överföra eller 
importera explosiva varor 
eller att yrkesmässigt 
eller i större mängd 
hantera brandfarliga varor 

16 § LBE 
17 § LBE 
18 § LBE 
19 § LBE 

Utsedda 
tillståndshandläggare 

 

11.3.  Beslut om nya eller 
ändrade villkor för 
tillstånd 

19 § tredje stycket  
LBE 

Utsedda 
tillståndshandläggare 

 

11.4.  Beslut om att återkalla 
tillstånd 

20 § LBE Utsedda 
tillståndshandläggare 

 

11.5.  Beslut om att begära den 
hjälp av 
polismyndigheten som 
behövs för tillsynen 

24 § tredje stycket  
LBE 

Utsedda 
tillståndshandläggare 

 

11.6.  Beslut om förelägganden 
och förbud 

25 § LBE Utsedda 
tillståndshandläggare 

 

11.7.  Beslut att förena 
föreläggande eller förbud 
med fast vite upp till  
15 000 kr 

25 § andra stycket 
LBE 
Viteslagen 

Utsedda 
tillsynsförrättare 

 

11.8.  Besluta att förena 
föreläggande eller förbud 
med (fast) vite över 
15 000 kr men högst 
25 000 kr 

25 § andra stycket 
LBE 
Viteslagen 

Kommunchef  
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11.9.  Beslut att förena 
föreläggande eller förbud 
med löpande vite om 
högst 15.000 kr per 
överträdelse eller om 
15.000 kr per månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

25 § andra stycket 
LBE  
Viteslagen 

Utsedda 
tillsynsförrättare 

 

11.10.  Beslut att förena 
föreläggande eller förbud 
med löpande vite om 
högst 25.000 kr per 
överträdelse eller om 
25.000 kr per månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

25 § andra stycket 
LBE  
Viteslagen 

Kommunchef  

11.11.  Ansöka om utdömande av 
vite 

25 § andra stycket 
LBE  
6 § viteslagen 

Kommunchef  

11.12.  Beslut om avgiftsuttag i 
enskilda fall för 
tillståndsprövning, tillsyn, 
provtagning, 
undersökning, god-
kännanden och andra 
beslut och åtgärder 

27 §  LBE Räddningschef  
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12. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO samt anslutande 
författningar och föreskrifter 

12.1.  Utse för ändamålet 
lämpliga tillsynsförrättare 
med rätt att utfärda 
föreläggande i ärenden 

5 kap 1 § och 2 § 
första och andra 
stycket LSO 

Räddningschef  

12.2.  Beslut om föreläggande 
och förbud i 
tillsynsärenden 

5 kap. 2§ andra 
stycket LSO 

Utsedda 
tillsynsförrättare 

 

12.3.  Beslut att förena 
föreläggande eller förbud 
med (fast) vite upp till 
15.000 kr 

5 kap. 2§ tredje 
stycket LSO 

Utsedda 
tillsynsförrättare 

 

12.4.  Besluta att förena 
föreläggande eller förbud 
med (fast) vite över 
15 000 kr men högst 
25 000 kr 

5 kap. 2§ tredje 
stycket LSO 

Kommunchef  

12.5.  Beslut att förena 
föreläggande eller förbud 
med löpande vite om 
högst 15.000 kr per 
överträdelse eller om 
15.000 kr per månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

5 kap. 2§ tredje 
stycket LSO  
Viteslagen 

Utsedda 
tillsynsförrättare 

 

12.6.  Beslut att förena 
föreläggande eller förbud 
med löpande vite om 
högst 25.000 kr per 
överträdelse eller om 
25.000 kr per månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

5 kap. 2§ tredje 
stycket LSO  
Viteslagen 

Kommunchef  

12.7.  Ansöka om utdömande av 
vite 

5 kap. 2§ tredje 
stycket LSO 
6 § viteslagen 

Kommunchef  

12.8.  Beslut om föreläggande 
och förbud i ärenden som 
rör rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll 

3 kap. 6§ andra 
stycket LSO 

Skorstensfejarmästare 
Räddningschef, samt 
av räddningschef 
utsedd 
räddningsledare 

 

12.9. 
 

Beslut att medge att en 
fastighetsägare utför eller 
låter annan utföra sotning 
på den egna fastigheten 
om sotningen kan ske på 
ett, från 

3 kap. 4§ LSO Räddningschef  
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brandskyddssynpunkt, 
betryggande sätt. 

12.10.  Beslut om tillsyn 5 kap. 1§ Räddningschef  
12.11.  Beslut om kontroll från 

brandskyddssynpunkt i 
särskilda fall.  

2 kap. 7§ FSO Räddningschef  

12.12.  Beslut om föreskrifter 
eller förbud, helt eller 
delvis, mot eldning 
utomhus 

2 kap. 7§ FSO Räddningschef  

12.13.  Begära handräckning hos 
polismyndigheten för att 
få tillträde till den 
anläggning där sotning 
eller brandskyddskontroll 
enligt 4§ ska utföras eller 
för att få nödvändiga 
upplysningar och 
handlingar 

3 kap. 5§ LSO Skorstensfejarmästare  
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13. Ärenden enligt Miljöbalken (1998:808), MB samt anslutande 
författningar och föreskrifter 

Miljöbalken, Allmänt 

13.1.  Ansöka om utdömande av 
vite 

21 kap 1 § 8 pkt MB 
6 § viteslagen  

Kommunchef  

13.2.  Besluta att överklaga 
beslut och domar som 
innefattar ändring av 
delegatens beslut 

 Miljöinspektör Överklagade beslut 
fattade av nämnden 
måste överklagas 
av nämnden 

13.3.  Avge yttrande till högre 
instans med anledning av 
överklagat 
delegationsbeslut 

 Miljöinspektör  

13.4.  Avge yttrande till 
länsstyrelse i ärende 
rörande bidrag för 
åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder 

 Miljöinspektör  

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

 Miljöinspektör  

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

 Miljöinspektör  

13.7. 
 

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

 Miljöinspektör  

13.8.  Besluta i tillsynsärenden 
om miljöfarlig 
verksamhet i övrigt 

MB och föreskrifter 
meddelade med stöd 
av MB 

Miljöinspektör  

13.9.  Besluta i andra 
tillsynsärenden än 
ovanstående om 
hälsoskyddet 

MB och föreskrifter 
meddelade med stöd 
av MB 

Miljöinspektör  

13.10.  Besluta att lämna 
klagomål utan åtgärd 

 Miljöinspektör  
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Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap 

13.11.  Besluta i tillsynsärende 
gällande tillämpningen av 
de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap 2-9 §§ MB,  
26 kap MB 

Miljöinspektör  

Miljöbedömningar, 6 kap 

13.12.  Avge yttrande i fråga om 
betydande miljöpåverkan 
och om miljökonsekvens-
beskrivningens innehåll 
och utformning 
(undersökningssamråd) 
för verksamheter och 
åtgärder 

6 kap 24 § 2 p MB Miljöinspektör  

13.13.  Avge yttrande till 
verksamhetsutövaren 
vid avgränsnings-
samråd inom ramen för 
en specifik 
miljöbedömning.   

6 kap. 30 § MB Miljöinspektör  

Skydd av områden, 7 kap 
Lokala skyddsföreskrifter för vattentäkter (LSFV) 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd (FO) 
Miljötillsynsförordningen (2011:13) (MTF) 

13.14.  Beslut att bevilja 
strandskyddsdispens inom 
de områden där 
kommunen har rätt att 
lämna dispens 

7 kap 18 § MB Byggnadsinspektör  

13.15.  Beslut att avslå ansökan 
om strandskyddsdispens 
inom de områden där 
kommunen har rätt att 
lämna dispens 

7 kap 18b § MB Byggnadsinspektör 
 

 

13.16. 

 

Besluta i ärenden om 
tillstånd enligt föreskrifter 
i lokala skyddsföreskrifter 
för vattentäkter som 
kommunen har meddelat 
eller om dispens från 
sådana föreskrifter, om 
det finns skäl för det 

7 kap 22 § 1, 2 st 
MB 

Miljöinspektör  

13.17.  Besluta i tillsynsärende 
angående åsidosättande 
av kommunens 

7 kap MB 
LSFV 

Miljöinspektör  
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föreskrifter som gäller 
vattenskyddsområde 

13.18.  Besluta om undantag 
(tillstånd eller dispens) 
från 
vattenskyddsföreskrifter 
som länsstyrelsen har 
meddelat i det mån 
länsstyrelsen överlåtit 
sådan beslutanderätt på 
nämnden 

7 kap 22 § 3 st 1 
meningen MB 

Miljöinspektör  

13.19.  Besluta i 
anmälningsärende om 
åtgärd inom 
vattenskyddsområde som 
länsstyrelsen överlåtit på 
kommunen 

7 kap 22 § 3 st 2 
meningen MB 

Miljöinspektör  

13.20.  Besluta i tillsynsärende 
gällande områden eller 
djur- eller växtart över 
vilka kommunen har 
tillsyn enligt 7 kap 
miljöbalken 

2 kap 9 § MTF Miljöinspektör  

13.21.  Beslut i tillsynsärende 
angående åsidosättande 
av föreskrifter som gäller 
för områden som omfattas 
av skydd enligt 7 kap. 
MB där kommunen är 
tillsynsmyndighet 

7 kap. MB Miljöinspektör  

13.22.  Avge yttrande till 
länsstyrelse i ärende om 
utvidgning av 
strandskyddsområde 

24 § FO Byggnadsinspektör  

13.23.  Avge yttrande till 
skogsstyrelsen i ärende 
om biotopskyddsområde 

24 § FO Miljöinspektör  

13.24. 
 

Avge yttrande till 
skogsstyrelse i ärende om 
naturvårdsavtal 

24 § FO Miljöinspektör  

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 
Tillstånds/dispensbeslut 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH 
Miljöprövningsförordning (2013:251) MPF 
Lokala föreskrifter (2000:64) för att skydda människors hälsa och miljön (LF) 

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

19 kap 5 § 12 p MB, 
22 kap 28 § MB 

Miljöinspektör  
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13.26.  Avge yttrande till 
länsstyrelsen i 
anmälningsärende 
angående mindre ändring 
av tillståndspliktig 
verksamhet 

22 och 26 §§ FMH Miljöinspektör  

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

13 § 1 st 1 p FMH Miljöinspektör  

13.28.  Besluta i ärende om 
tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig 
avloppsanläggning. 

13 § 1 st 2 p FMH Miljöinspektör  

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

13 § 2 st FMH Miljöinspektör  

13.30.  Besluta i ärende om 
tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än 
vattentoalett inom de 
delar av kommunen där 
tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter 

13 § fjärde stycket 
FMH, föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön, lokala 
vatten-
skyddsföreskrifter 

Miljöinspektör  

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

14 § FMH Miljöinspektör  

13.32.  Besluta i ärende om 
anmälan att inrätta 
förmultningstoalett, 
eltoalett eller torrtoalett 
med latrinkompostering. 

13 § 2 st FMH,  
3 § LF 
 

Miljöinspektör  

13.33.  Besluta i ärende om 
tillstånd eller anmälan för 
att inrätta annan toalett än 
vattentoalett där tillstånd 
eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter 

40 § första stycket 3 
FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda människors 
hälsa och miljön 

Miljöinspektör  

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

17 § 1 st 1 meningen 
FMH 

Miljöinspektör  
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13.35.  Besluta i ärende om 
tillstånd till värmepumps-
anläggning för utvinning 
av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten 
där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter 

17 § 1 st 2 meningen 
FMH, 9 § LF 

Miljöinspektör  

13.36.  Besluta i ärende om 
tillstånd till 
värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller 
grundvatten där tillstånd 
krävs enligt kommunens 
skyddsföreskrifter för 
ytvattentäkt inom 
sekundär skyddszon 

Lokala 
skyddsföreskrifter 
för 
vattenskyddsområde 

Miljöinspektör  

13.37.  Besluta i ärende om 
anmälan att inrätta 
luftvärmepump för en- 
eller tvåbostadshus inom 
område med detaljplan 
och områden med samlad 
bebyggelse som redovisas 
i kartbilaga till lokala 
miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter. 

10 § LF, 9 kap. 12 
§ MB, 40 § första 
stycket 10 FMH 

Miljöinspektör  

13.38.  Besluta i ärende om 
anmälan om gödselstad 
eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom 
område med detaljplan 

37 och 42 §§ FMH Miljöinspektör  

13.39.  Besluta i ärende om 
tillstånd eller anmälan för 
att sprida naturligt gödsel, 
slam eller annan 
orenlighet inom eller intill 
område med detaljplan 
där tillstånd eller anmälan 
krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 
40 § första stycket 2 
FMH, lokala före-
skrifter för att 
skydda människors 
hälsa och miljön 

Miljöinspektör  

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

38 § FMH Miljöinspektör  

13.41.  Besluta i ärende om 
tillstånd att hålla vissa 
djur inom område med 
detaljplan 

9 kap. 11 § MB, 39 
§ FMH, 4 LF 

Miljöinspektör  
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13.42.  Besluta i tillstånds- eller 
dispensärenden enligt vad 
som gäller enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och 
miljön 

LF Miljöinspektör  

13.43.  Besluta i ärende om 
tillstånd eller anmälan till 
upplag eller annan 
verksamhet där tillstånd 
eller anmälan krävs inom 
vissa områden enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 
40 § första stycket 5 
FMH, lokala före-
skrifter för att 
skydda människors 
hälsa och miljön 

Miljöinspektör  

13.44.  Besluta i ärende om 
anmälan eller ändring av 
miljöfarlig verksamhet, 
s.k. C-verksamheter 

1 kap 10 § och 11 § 
2 p MPF 

Miljöinspektör  

13.45.  Besluta om underrättelse 
till den som har gjort 
anmälan om att ärendet 
inte kommer att leda till 
någon åtgärd från 
myndighetens sida   

27 § FMH Miljöinspektör Även om det i 
begreppet 
underrättelse 
ursprungligen inte 
legat krav på 
formellt beslut kan 
ställningstagandet 
till att 
försiktighetsmått 
inte krävs anses 
innefatta ett mått av 
ställningstagande 
som gör att det kan 
bedömas som ett 
beslut. 

13.46.  Besluta att en 
anmälningspliktig 
verksamhet får påbörjas 
innan sex veckor har gått 

9 kap. 6 c § MB Miljöinspektör  

13.47.  Besluta att 
anmälningspliktig 
verksamhet inte får 
påbörjas vid 
sexveckorsfristens utgång 
utan först när nämndens 
beslut meddelats 

9 kap. 6 c § MB Miljöinspektör  

13.48.  Beslut om villkor av 
mindre betydelse som 
miljödomstol eller 
länsstyrelse i beslut om 
tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet överlåtit åt 

22 kap. 25 § tredje 
stycket MB 

Miljöinspektör  
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tillsynsmyndigheten att 
fastställa. 

13.49.  Avge yttrande till 
länsstyrelsen angående 
prövning, ändring eller 
anmälan av tillstånds-
pliktig miljöfarlig 
verksamhet 

20 och 22 §§ FMH,  
9 kap. 6§ MB 
 

Miljöinspektör  

13.50.  Avge yttrande till 
länsstyrelsen i samband 
med länsstyrelsens 
prövning av om en 
verksamhet kan antas 
medföra betydande 
miljöpåverkan. 

6 kap. 4-5 §§ MB Miljöinspektör  

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap 
Miljötillsynsförordningen (2011:13) MTF 
 Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador FAM 

13.51.  Besluta i tillsynsärende 
angående avhjälpande av 
föroreningsskada 

2 kap. 31 § p.  
3-4 MTSF, 10 kap. 
12 och 14 § §§ MB, 
18-21 §§ FAM 

Miljöinspektör  

13.52.  Besluta i tillsynsärende 
angående avhjälpande av  
föroreningsskada och 
allvarlig miljöskada 

2 kap 31 § 3-4 p 
MTF,  
10 kap 12-14 § MB,  
18-21 §§ FAM 

Miljöinspektör  

13.53.  Besluta i 
anmälningsärende om 
avhjälpande åtgärd med 
anledning av en 
föroreningsskada, när 
åtgärden kan medföra 
ökad risk för spridning 
eller exponering av 
föroreningarna 

28 § FMH Miljöinspektör  

Vattenverksamhet, 11 kap 
Tillståndsärenden Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter, FVV 

13.54.  Beslut om villkor av 
mindre betydelse som 
miljödomstol i beslut om 
tillstånd till vatten-
verksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att 
fastställa  

22 kap. 25§ tredje 
stycket MB 
 

Miljöinspektör  

13.55.  Yttrande till länsstyrelse i 
ärende om anmälan av 
vattenverksamhet eller till 
länsstyrelse eller mark- 

11 kap 13 § MB,  
22 § FVV11 kap. 9 
a-b § och 13 §§ MB, 
21 och 22 §§ FVV 

Miljöinspektör  
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och miljödomstol i ärende 
om tillstånd för 
markavvattning 

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap 
Tillsynsärenden 

13.56.  Besluta att avge yttrande i 
ärende om anmälan för 
samråd enligt 12 kap 6 § 
MB 

12 kap 6 § MB Miljöinspektör  

13.57.  Besluta i 
tillsyn/anmälningsärende 
angående täkt som avses i 
12 kap. MB 

12 kap. MB Miljöinspektör  

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap 
Tillsynsärenden/anmälningsärende 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter NFS 2015:3 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor NFS 2017:5 
Miljötillsynsförordningen (2011:13) MTF 
Förordning (2007:19) om PCB m.m. SFS 2007:19 
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, SFS 2014:425 
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, SFS 2016:1128 

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

14 kap 9 § 3 st MB Miljöinspektör  

13.59.  Besluta i ärende om 
tillstånd för yrkesmässig 
spridning av 
bekämpningsmedel inom 
ett vattenskyddsområde 
eller i tomtmark för 
flerfamiljshus, på gårdar 
till förskolor och skolor 
eller allmänna lekplatser 
samt vid planerings- eller 
anläggningsarbeten 

2 kap 40 § SFS 
2014:425 

Miljöinspektör  

13.60.  Besluta i ärende om 
anmälan om spridning av 
bekämpningsmedel på 
banvall, idrottsanläggning 
och områden större än 
1000 m2 där allmänheten 
fåt färdas fritt med 
undantag för åkermark 

41 § SFS 2014:425 Miljöinspektör 
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13.61.  Besluta i ärende om 
undantag från 
informationsplikten för 
den som avser sprida 
bekämpningsmedel på 
områden där allmänheten 
får färdas fritt 

45 § SFS 2014:425 Miljöinspektör  

13.62.  Besluta i tillsynsärende 
om skydd mot 
vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor 

NFS 2021:10 Miljöinspektör  

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

SFS 2016:1128 
2 kap 31 § p. 5 MTF 

Miljöinspektör  

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

18 § SFS 2007:19 Miljöinspektör  

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

2 kap 19 § 5-9 MTF, 
2 kap 31 § 5-6 MTF, 
2 kap 32-33 §§ MTF 

Miljöinspektör  

13.66.  Besluta i ärenden om 
åtgärder avseende 
kosmetiska produkter 
enligt artiklarna 24, 25.1, 
25.5 första stycket, 26, 
27.1 och 27.5 i förordning 
(EG) 1223/2009 

2 kap. 34 § MTSF Miljöinspektör  

13.67.  Besluta om föreläggande 
eller förbud enligt de EU-
förordningar som anges i 
26 kap. 30 § MB 

26 kap. 30 § MB 
och där angivna 
förordningar 

Miljöinspektör OBS att relationen 
till EU:s marknads-
kontrollförordning 
behöver beaktas. 

13.68.  Besluta i ärende om 
tillsyn över utrustning i 
motorfordon, flyg och tåg 
som innehåller 
kontrollerande ämnen 
enligt förordningen 
(EGU) nr 517/2014 eller 
förordning (EG) nr 
1005/2009 

2 kap. 31 § 6 MTSF Miljöinspektör OBS att relationen 
till EU:s marknads-
kontrollförordning 
behöver beaktas. 
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13.69.  Besluta förena 
föreläggande eller förbud 
enligt de EU-förordningar 
som anges i 26 kap. 30 § 
MB med (fast) vite om 
högst 15.000 kr för 
respektive adressat i varje 
enskilt ärende 

26 kap. 30 § MB 
och där angivna 
förordningar 

Miljöinspektör  

13.70.  Besluta att förena 
föreläggande eller förbud 
om kontroll enligt de EU-
förordningar som anges i 
26 kap. 30 § MB med 
löpande vite om högst 
15.000 kr per överträdelse 
eller om 15.000 kr per 
månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds 

26 kap. 30 § MB 
och där angivna 
förordningar 

Miljöinspektör  

13.71.  Besluta ansöka om 
verkställighet vid  
Kronofogdemyndigheten 
inom kontroll som 
miljönämnden utför enligt 
26 kap. 30 § MB 

26 kap. 17 § första 
stycket och 30 § MB 

Miljöinspektör  

13.72.  Bestämma att beslut i 
ärende inom kontroll som 
miljönämnden utför enligt 
26 kap. 30 § MB ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas 

26 kap. 26 § och 32 
§ MB 

Miljöinspektör  

13.73.  Beslut i 
tillsynsärende/anmälnings
ärende om spridning av 
kemiska 
bekämpningsmedel samt 
beslut i tillsynsärende 
avseende spridning av 
biocider på plats där 
allmänheten har tillträde. 

NFS 2015:2 
NFS 2015:3 

Miljöinspektör  

13.74.  Besluta om tillstånd att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel 
utomhus inom de delar av 
ett vattenskyddsområde 
som betecknas som 
vattentäktzon, primär 
(inre) skyddszon och 
sekundär (yttre) 
skyddszon, eller inom 
hela vattenskyddsområdet 
när zonindelning saknas 

NFS 2015:2,  
6 kap. 1 § 

Miljöinspektör  



   
   
 

 
36 

 

13.75.  Beslut med anledning av 
underrättelse om risk för 
eller läckage av större 
mängd växtskyddsmedel 

NFS 2015:2,             
9 kap. 1 § 

Miljöinspektör  

Avfall, 15 kap 
Tillstånds/dispensbeslut 
Tillsynsärenden 
Avfallsförordningen (2020:614) AF 
Miljötillsynsförordningen (2011:13) MTF 
Lokala föreskrifter (2000:64) för att skydda människors hälsa och miljön (LF) 

13.76.  Besluta om dispens från 
kravet på att lämna 
kommunalt avfall, eller 
avfall som omfattas av 
kommunalt ansvar enligt 
15 kap. 20 §, till 
kommunen vid eget 
bortskaffande på 
fastigheten av latrin eller 
annat avfall från 
avloppsanordning såsom 
slam 

15 kap. 25 § 
3 § LF 

Miljöinspektör  

13.77.  Besluta i ärende om 
dispens från förbudet att 
hantera avfall när 
kommunen ska ansvara 
för en viss hantering av 
avfall 

15 kap. 25 § 1 p Miljöinspektör  

13.78.  Besluta i ärende om 
tillstånd för en 
fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv 
återvinna eller bortskaffa 
avfall även om ett sådant 
tillstånd inte krävs 

15 kap. 25 § 2 MB Miljöinspektör  

13.79.  Besluta i ärende om 
dispens från 
utsorteringskraven 
avseende bygg- och 
rivningsavfall i 
avfallsförordningen 

3 kap. 15 § AF Miljöinspektör 
Byggnadsinspektör 

 

13.80.  Besluta i anledning av 
anmälan om att 
kompostera eller på annat 
sätt behandla avfall som 
inte är trädgårdsavfall och 
som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 MB, 
från fastighetsinnehavare 
i enbostadshus,  
flerbostadshus, 

5 kap. 15 § AF Miljöinspektör  
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samfälligheter, skolor 
eller förskolor 

13.81.  Besluta att anvisa plats 
för lämning av 
kommunalt avfall 

Kommunens avfalls-
föreskrifter 

Kommunchef  

13.82.  Besluta om undantag i 
enlighet med 
renhållningsordningens 
avfallsföreskrifter 

Kommunens avfalls-
föreskrifter 

Miljöinspektör Här ryms bl.a. 
förlängda intervall 
för slamhämtning, 
delade avfallskärl 
m.m. i den mån 
frågorna hanteras 
av miljönämnden. 
Undantag som inte 
är i enlighet med 
avfallsföreskriftern
a kan beslutas 
enligt 
delegationspunkt 
för 15 kap. 25 § 1 p 
förutsatt att de inte 
är av principiell 
beskaffenhet 

13.83.  Beslut i tillsynsärende 
angående 

• Hushållsavfall i 
övrigt. 

• Industriavfall. 
• Producentansvar. 

 AF Miljöinspektör  

13.84.  Beslut om att begära 
uppgifter av den som i 
yrkesmässig verksamhet 
ger upphov till eller 
omhändertar annat avfall 
än hushållsavfall 

15 kap. 31§ MB 
6 kap 7 § AF 

Miljöinspektör  

13.85.  Förelägga den som är 
ansvarig för nedskräpning 
att iordningställa platsen 
samt vidta erforderliga 
förebyggande åtgärder till 
ett (fast) vite om högst 
15.000 kr. 

2 kap. 8§ MB 
15 kap. 26§ MB 

Miljöinspektör  

13.86.  Besluta om dispens från 
föreskrifter om 
gränsvärden som 
Naturvårdsverket 
meddelat med stöd av  
15 § (2001:512) 
 

15 c § förordningen 
(2001:512) om 
deponering av avfall 

Miljöinspektör  
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Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap 

13.87.  Besluta att på ansökan av 
tillståndshavare upphäva 
eller ändra bestämmelser 
och villkor i ett 
tillståndsbeslut 

24 kap 8 § MB Miljöinspektör  

13.88.  Besluta om att återkalla 
tillstånd, när 
verksamheten slutligt har 
upphört eller nytt tillstånd 
ersätter tidigare tillstånd 

24 kap. 3 § första 
stycket 5-6 MB 

Miljöinspektör  

Tillsyn, 26 kap 

13.89.  Besluta i ärende gällande 
föreläggande eller förbud 
utan vite i ärenden som 
nämnden ansvarar för 

26 kap 9 § MB Miljöinspektör  

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

26 kap 13 § MB Miljöinspektör  

13.91.  Besluta att förena 
föreläggande eller förbud 
med (fast) vite om högst 
15 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt 
ärende 

26 kap 14 § MB 
Viteslagen 

Miljöinspektör  

13.92.  Besluta att förena 
föreläggande eller förbud 
med (fast) vite över 
15 000 kr men högst 
25 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt 
ärende 

26 kap 14 § MB 
Viteslagen 

Kommunchef  

13.93.  Besluta att förena 
föreläggande eller förbud 
med (löpande) vite om 
högst 15 000 kr per 
överträdelse eller med 15 
000 kr per månad som 
föreläggandet eller för-
budet inte åtlyds 

26 kap 14 § MB 
Viteslagen 

Miljöinspektör  

13.94.  Besluta att förena 
föreläggande eller förbud 
med (löpande) vite över 

26 kap 14 § MB 
Viteslagen 

Kommunchef  
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15 000 kr men högst 25 
000 kr per överträdelse 
eller med 15 000 kr men 
högst 25 000 kr per 
månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds 

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

26 kap 15 § MB Miljöinspektör  

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

26 kap 19 § 3 st MB Miljöinspektör  

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

26 kap 21 § MB Miljöinspektör  

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

26 kap 22 § MB Miljöinspektör  

13.99.  Besluta att föreskriva att 
undersökning av 
verksamhet och dess 
verksamhet istället ska 
utföras av någon annan 
och utse någon att göra 
sådan undersökning, om 
kostnaden för 
undersökningen 
understiger 20 000 kronor 

26 kap 22 § 1 st MB Miljöinspektör  

13.100.  Besluta om att förena 
beslut om undersökning 
med förbud att överlåta 

26 kap 22 § 3 st MB Kommunchef  
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berörd fastighet eller 
egendom till dess att 
undersökningen är 
slutförd 

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

26 kap 26 § MB Miljöinspektör  

13.102.  Besluta ansöka om 
verkställighet vid  
Kronofogdemyndigheten 
inom kontroll som 
miljönämnden utför enligt 
26 kap. 30 § MB 

26 kap. 17 § första 
stycket MB 

Kommunchef OBS att relationen 
till EU:s 
marknadskontroll-
förordning behöver 
beaktas. 

13.103.  Besluta att ansöka hos 
Kronofogdemyndigheten 
om särskild handräckning 
inom kontroll som 
miljönämnden utför enligt 
26 kap. 30 § MB 

26 kap. 17 § andra 
stycket MB 

Kommunchef OBS att relationen 
till EU:s 
marknadskontroll-
förordning behöver 
beaktas. 

13.104.  Besluta om att vidta 
rättelse på den felandes 
bekostnad inom kontroll 
som miljönämnden utför 
enligt 26 kap. 30 § MB 
när kostnaden inte 
överstiger 20.000 kr 

26 kap. 18 § MB Miljöinspektör OBS att relationen 
till EU:s 
marknadskontroll-
förordning behöver 
beaktas. 

13.105.  Bestämma att beslut i 
ärende inom kontroll som  
miljönämnden utför enligt 
26 kap 30 § MB ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas 

26 kap. 26 § MB Miljöinspektör OBS att relationen 
till EU:s 
marknadskontroll-
förordning behöver 
beaktas. 

Avgifter, 27 kap 
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, FAPT 

13.106.  Besluta om avgift för 
prövning, tillsyn, kontroll 
och annan offentlig 
verksamhet enligt 
kommunens taxa om 
avgifter inom 
miljöbalkens 
tillämpningsområde 

27 kap 1 § MB 
Taxa 

Miljöinspektör  

13.107.  Besluta om nedsättning 
av avgift eller 
efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad 
som föreskrivs i 
kommunens taxa 

Taxa Miljöinspektör  
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13.108.  Bestämma att beslut om 
avgift ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas 

1 kap. 2 § och 9 kap 
5 § FAPT 

Miljöinspektör  

Tillträde m.m., 28 kap 

13.109.  Besluta att meddela 
förbud vid vite av högst 
15 000 kr att rubba eller 
skada mätapparat eller 
liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid 
undersökningar 

28 kap 1 och 7 §§ 
MB 

Miljöinspektör  

13.110.  Besluta att meddela 
förbud vid vite över 
15 000 kr men högst 
25 000 kr att rubba eller 
skada mätapparat eller 
liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid 
undersökningar 

28 kap 1 och 7 §§ 
MB 

Kommunchef  

13.111.  Besluta att begära 
polishjälp för att få 
tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra 
anläggningar samt 
transportmedel för att 
myndighetens uppgifter 
ska kunna utföras 

28 kap 1 och 8 §§ 
MB 

Miljöinspektör  

Miljösanktionsavgifter, 30 kap  

13.112.  Besluta om 
miljösanktionsavgift upp 
till 10 000 kr 

30 kap 3 § MB Miljöinspektör  

13.113.  Besluta om 
miljösanktionsavgift över 
10 000 kr men högst 
30 000 kr 

30 kap 3 § MB Kommunchef  
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14. Livsmedelsområdet 

Livsmedelslagen (2006:804), LL samt Livsmedelsförordning (2006:813), LF 
Viteslagen (1985:206) EU-förordning (853/2004)  Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 
(2009:5) 

14.1.  Besluta i ärende om 
registrering av 
livsmedelsanläggni
ng 

Art 4 EG 853/2004, 
23 § LF, 11-11 a §§ 
LIVSFS 2009:5 

Miljöinspektör  

14.2.  Besluta om 
avregistrering av 
livsmedelsanläggni
ng. 

 

Artikel 10, punkt 2 i 
förordning (EU) 
2017/625, 15 § 
livsmedelsförordnin
gen (2006:813). 
 

Miljöinspektör  

14.3.  Besluta i ärende om 
godkännande av 
livsmedelsanläggni
ng 

Art. 4 EG 853/2004, 
23 § LF, 8 § 
LIVSFS 2009:5 

Miljöinspektör  

14.4.  Beslut om att i den 
utsträckning det 
behövs för offentlig 
kontroll och annan 
offentlig 
verksamhet begära 
upplysningar och 
handlingar 

20 § LL Miljöinspektör  

14.5.  Beslut att meddela 
förelägganden och 
förbud utan vite 
som behövs för 
efterlevnaden av 
livsmedelslagen, de 
föreskrifter som 
meddelats med stöd 
av lagen, de EG-
bestämmelser som 
kompletteras av 
lagen samt de 
beslut som 
meddelats med stöd 
EG-
bestämmelserna 

22 § LL Miljöinspektör  

14.6.  Ansöka om 
utdömande av vite 

23 § LL,  
6 § viteslagen 

Kommunchef  

14.7.  Besluta att förena 
förelägganden och 

23 § LL, viteslagen Miljöinspektör  
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förbud med (fast) 
vite upp till 15 000 
kr för respektive 
adressat i varje 
enskilt ärende 

14.8.  Besluta att förena 
förelägganden och 
förbud med (fast) 
vite över 15 000 kr 
men högst 25 000 
kr för respektive 
adressat i varje 
enskilt ärende 

23 § LL, viteslagen Kommunchef  

14.9.  Besluta att förena 
förelägganden och 
förbud med 
löpande vite om 
högst 15 000 kr per 
överträdelse eller 
om 15 000 kr per 
månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

23 § LL,  
4 § viteslagen 

Miljöinspektör  

14.10.  Besluta att förena 
förelägganden och 
förbud med 
löpande vite över 
15 000 kr men 
högst 25 000 kr per 
överträdelse eller 
om 15 000 kr men 
högst 25 000 kr per 
månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

23 § LL, viteslagen Kommunchef  

14.11.  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 
10 000 kr  
 
 
 
 
 

24 § 1, 2 st LL,  
34 § LF 

Miljöinspektör  
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14.12.  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 överstiga 
10 000 kr 

24 § 1, 2 st LL,  
34 § LF 

Kommunchef  

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

24 § 3 st LL,  
34 § LF 

Miljöinspektör  

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

25 § LL Miljöinspektör  

14.15.  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. 

26 § LL Miljöinspektör  
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14.16.  Besluta att begära 
hjälp av 
polismyndigheten 
för utövande av 
livsmedelskontrolle
n eller 
verkställighet av 
beslut, om 
förutsättningar för 
sådan hjälp 
föreligger 

27 § LL Miljöinspektör  

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

33 § LL Miljöinspektör  

14.18.  Besluta om 
skyldighet för den 
som är sysselsatt 
med 
livsmedelsverksam
het att genomgå 
läkarundersökning 
om det behövs av 
livsmedelshygienis
ka skäl 

8 § LF Miljöinspektör  

14.19.  Besluta om 
ersättning för 
kontrollmyndighete
ns kostnader som 
uppkommer till 
följd av åtgärder i 
samband med 
omhändertagande 
av varor enligt 24 § 
livsmedelslagen  

34 § LF Miljöinspektör  

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, FAOKL 
14.20.  Besluta om risk- 

och 
erfarenhetsklassific
ering av 
livsmedelsföretag 
samt om årlig 
kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKL, 
Taxa för offentlig 
kontroll av 
livsmedel – 
Arjeplogs kommun 

Miljöinspektör  

14.21.  Besluta om avgift 
för registrering 

13-14 §§ FAOKL,  
Taxa för offentlig 
kontroll av 
livsmedel – 
Arjeplogs kommun 

Miljöinspektör  
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14.22.  Besluta om att sätta 
ned eller 
efterskänka 
avgiften 

11 § FAOKL, 
Taxa för offentlig 
kontroll av 
livsmedel – 
Arjeplogs kommun 

Miljöinspektör  

14.23.  Besluta om avgift 
för uppföljande 
kontroll och 
utredning av 
klagomål som 
föranleds av 
bristande 
efterlevnad av 
regelverket 

Art. 79 2 c och art. 
83 p 1 2017/625 
12-13 § FAOKL,  
Taxa för offentlig 
kontroll av 
livsmedel – 
Arjeplogs kommun 

Miljöinspektör  

14.24.  Besluta om avgift 
för importkontroll 

Förordning 
2006:812 11-12 §§ 

Miljöinspektör  

14.25.  Besluta om avgift 
för 
kontrollmyndighete
ns bemanning vid 
slakterier, 
styckningsanläggni
ngar och 
vilthanterings-
anläggningar 

18 § FAOKL, 
Taxa för offentlig 
kontroll av 
livsmedel – 
Arjeplogs kommun 

Miljöinspektör  

14.26.  Besluta om 
ersättning för 
kontrollmyndighete
ns kostnader som 
uppkommer till 
följd av åtgärder i 
samband med 
omhändertagande 
av varor enligt 24 § 
livsmedelslagen.  

34 § LF,  Taxa för 
offentlig kontroll av 
livsmedel – 
Arjeplogs kommun 

Miljöinspektör  

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, LFAB 
Förordning (2006.814) om foder och animaliska biprodukter, FFAB 

14.27.  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 

23 § LFAB 
12 § FFAB 

Miljöinspektör  
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lagen samt de 
beslut som 
meddelats med stöd 
EU och EG-
bestämmelserna 

14.28.  Besluta att förena 
förelägganden och 
förbud med (fast) 
vite upp till 15 000 
kr för respektive 
adressat i varje 
enskilt ärende 

24 § LFAB, 
viteslagen 

Miljöinspektör  

14.29.  Besluta att förena 
förelägganden och 
förbud med (fast) 
vite över 15 000 kr 
men högst 25 000 
kr för respektive 
adressat i varje 
enskilt ärende 

24 § LFAB, 
viteslagen 

Kommunchef  

14.30.  Besluta att förena 
förelägganden och 
förbud med 
löpande vite om 
högst 5000 kr per 
överträdelse eller 
om 5000 kr per 
månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

24 § LFAB, 
viteslagen 

Miljöinspektör  

14.31.  Besluta att förena 
förelägganden och 
förbud med 
löpande vite över 
5000 kr men högst 
10 000 kr per 
överträdelse eller 
om 5000 kr men 
högst 10 000 kr per 
månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

24 § LFAB, 
viteslagen 

Kommunchef  

14.32.  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 
10 000 kr  

25 § LFAB Miljöinspektör  
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14.33.  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 överstiga 
10 000 kr 

25 § LFAB Kommunchef  

14.34.  Besluta om att 
begära hjälp av 
polismyndigheten 
för utövande av 
kontrollen eller 
verkställighet av 
beslut, om 
förutsättningar för 
sådan begäran 
föreligger 

27 § LFAB Miljöinspektör  

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

30 a § LFAB 
22 c – 22 d § FFAB 

Miljöinspektör  

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

33 § LFAB Miljöinspektör  

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter, FAOKF 
14.37.  Besluta om risk- 

och 
erfarenhetsklassnin
g av 
foderföretagare och 
företagare som 
befattar sig med 

3-6 FAOKF, 
Taxa för offentlig 
kontroll av 
livsmedel – 
Arjeplogs kommun 

Miljöinspektör  
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animaliska 
biprodukter samt 
beslut om årlig 
kontrollavgift 

14.38.  Besluta om avgift 
för den som 
anmäler en 
anläggning för 
verksamhet med 
foder eller 
animaliska 
biprodukter, eller 
driftansvarig, för 
registrering 

14 § FAOKF Miljöinspektör  

14.39.  Besluta om avgift 
för offentlig 
kontroll som 
ursprungligen inte 
var planerad och 
offentlig 
verksamhet som 
hänger samman 
med kontrollen 

12 § FAOKF Miljöinspektör  

14.40.  Besluta om att sätta 
ned eller 
efterskänka 
avgiften när det 
finns särskilda skäl 

11 § FAOKF 
Kommunens taxa 

Miljöinspektör  

14.41.  Besluta om att sätta 
ned eller 
efterskänka 
avgiften under de 
förutsättningar som 
anges i 
kontrollförordninge
n 625/2017 art 

Förordning (EU) nr 
625/2017 art 79.4  
13 a  § och 16 a § 
FAOKF 

Miljöinspektör  

14.42.  Besluta om avgift 
för uppföljande 
kontroll och 
utredning av 
klagomål som 
föranleds av 
bristande 
efterlevnad av 
regelverket. 

Förordning (EU) nr 
625/2017 1 Art 79 2 
c och art 
83 p 1  
12-13 § FAOKL 

Miljöinspektör  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet 
14.43.  Besluta om att 

varor ska 
behandlas, att 

F 2017/625 Art 138 
2 c 

Miljöinspektör  
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märkning ändras, 
eller att 
korrigerande 
information ska 
förmedlas till 
konsumenterna 

14.44.  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 
medlems-staten 
eller beordra att de 
återsänds till den 
avsändande 
medlemsstaten 

F 2017/625 Art 138 
2 d 

Miljöinspektör  

14.45.  Besluta att aktören 
ska öka 
egenkontrollernas 
frekvens 

F 2017/625 Art 138 
2 e 

Miljöinspektör  

14.46.  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. 

F 2017/625 Art 138 
2 g 

Miljöinspektör  

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

F 2017/625 Art 138 
2 h 

Miljöinspektör  

14.48.  Besluta att beordra 
att hela eller delar 
av den berörda 
aktörens 
verksamhet och, i 

F 2017/625 Art 138 
2 i 

Miljöinspektör  
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förekommande fall, 
de webbplatser som 
aktören driver eller 
använder, läggs ner 
under en lämplig 
tidsperiod, 

14.49.  Besluta om 
sanktionsavgift 
inom nämndens 
kontrollområde 

30 c LL och 39 a – 
39 i LF 

Miljöinspektör  

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten 
14.50.  Beslut att fastställa 

verksamhetens 
förslag till 
faroanalys enligt 11 
§ 

15 § LIVSFS 
2022:12 

Miljöinspektör  

14.51.  Beslut att fastställa 
verksamhetens 
förslag till 
undersökningsprogr
am 

21 § LIVSFS 
2022:12 

Miljöinspektör  

14.52.  Besluta om åtgärd 
med anledning av 
underrättelse enligt 
30 §  LIVSFS 
2022:12 

30 §  LIVSFS 
2022:12 

Miljöinspektör  

14.53.  Besluta om att 
medge undantag 
från 11–13 §§  
under förutsättning 
att kvaliteten på 
dricksvattnet inte 
äventyras 

33 §  LIVSFS 
2022:12 

Miljöinspektör  

14.54.  Besluta att en 
livsmedelsföretagar
e ska undantas från 
föreskrifterna i  
LIVSFS 2022:12 i 
fråga om 
dricksvatten som 
används specifikt 
för dennes 
livsmedels-
verksamhet. 

34 §  LIVSFS 
2022:12 

Miljöinspektör  
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15.  Ärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, LTLP 

Tillstånd och anmälan m.m. 
15.1.  Besluta att förlänga 

handläggningstiden med 
högst 4 månader, när det 
är nödvändigt på grund av 
utredningen 

4 kap 1 § LTLP Miljöinspektör  

15.2.  Besluta i ärenden om 
tillstånd till försäljning av 
tobaksvaror 

5 kap 3 § LTLP Miljöinspektör  

15.3.  Besluta att avslå ansökan 
om försäljningstillstånd 

5 kap 3 § LTLP Miljöinspektör  

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

5 kap 8 §, 
8 kap 2 § LTLP 

Miljöinspektör  

15.5.  Besluta att bevilja 
försäljningstillstånd efter 
ansökan om konkursbo 

5 kap 9 § LTLP Miljöinspektör  

15.6.  Besluta i ärenden om 
anmälan om försäljning 
av elektroniska cigaretter 
eller påfyllnadsbehållare i 
detaljhandel. 

5 kap. 15 §  
LTLP 

Miljöinspektör  

15.7.  Besluta att begära 
upplysningar, handlingar, 
varuprov och liknande 
som behövs för 
myndighetens tillsyn 

7 kap 17 § LTLP Miljöinspektör  

15.8.  Inhämta yttrande från 
polismyndigheten vid 
prövning av tillstånd för 
detaljhandel. 

5 kap. 4 § LTLP Miljöinspektör  

Förelägganden och förbud utom avseende rökförbud enligt 6 kap 
15.9.  Beslut om förelägganden 

och förbud utom 
avseende förbud mot 
fortsatt verksamhet 

7 kap 9 och 12 §  
LTLP 

Miljöinspektör  
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15.10.  Besluta i tillsynsärende 
om föreläggande, förbud 
eller varning 

7 kap 9 och 11-13 
§§ LTLP 

Miljöinspektör 
 

 

15.11.  Ansöka om utdömande av 
vite 

6 § viteslagen 
7 kap 9 och 15 §§ 
LTLP 

Kommunchef  

15.12.  Besluta att förena 
föreläggande eller förbud 
med vite upp till 15 000 
kr 

7 kap 9 och 15 §§ 
LTLP 

Miljöinspektör  

15.13.  Besluta att återkalla 
tillstånd för 
tobaksförsäljning när 
tillståndet inte längre 
utnyttjas 

7 kap 10 § 1 p LTLP Miljöinspektör  

Föreläggande rökförbud enligt 6 kap 
15.14.  Beslut om föreläggande 

avseende skyltning av 
rökfria miljöer 

6 kap 2 §, 7 kap 9 
och 12 §§ LTLP 

Miljöinspektör  

Avgifter  
15.15.  Besluta om avgift för 

prövning av ansökan om 
försäljningstillstånd 

8 kap 1 § LTLP,  
Taxa  

Miljöinspektör  

15.16.  Besluta om avgift för 
tillsyn av den som 
bedriver tillståndspliktig 
eller anmälningspliktig 
verksamhet 

8 kap 2 § LTLP, 
Taxa  

Miljöinspektör  

15.17.  Besluta om avgift för 
anmälan/ändringsanmälan 

8 kap. 2 §  
LTLP,  Taxa  

Miljöinspektör  

15.18.  Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt 
taxa för tillsyn enligt 
lagen 

Taxa Miljöinspektör  

Övrigt 
15.19.  Begära tillträde till 

lokaler, områden och 
andra utrymmen för att 
fullgöra sina uppgifter 
som tillsynsmyndighet. 

7 kap. 18 §  
LTPL 

Miljöinspektör  

15.20. 
 

Besluta att begära hjälp 
från polismyndighet vid 
utövande av tillsyn 

7 kap 19 § LTLP Miljöinspektör  

15.21.  Beslut att inte lämna 
uppgifter ur allmän 

17 kap. 1 § och 30 
kap. 20 § 

Miljöinspektör  



   
   
 

 
54 

 

 

handling eller att 
uppställa villkor för 
uppgiftens utlämnande 

Offentlighets- och 
sekretesslagen 

 

16.   Ärenden enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, 
LTN 

Tillstånd och anmälan m.m 
16.1.  Handläggning av anmälan 

om försäljning av 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

17 § LTN Miljöinspektör  

16.2.  Besluta i 
anmälningsärende om 
detaljhandel med 
tobaksfria 
nikotinprodukter och om 
egenkontrollprogram. 

25 § LTN Miljöinspektör  

16.3.  Besluta i tillsynsärende. 24, 25 §§  LTN Miljöinspektör  

16.4.  Besluta om föreläggande 
eller förbud som behövs 
för att denna lag och 
anslutande föreskrifter 
ska följas. Beslutet får 
förenas med vite upp till 
15.000 kr. 

28 §  LTN 
31 § LTN 

Miljöinspektör  

16.5.  Ansöka om utdömande av 
vite 

6 § viteslagen 
31 § LTN 

Kommunchef  

16.6.  Besluta om avgift för 
tillsyn. 

40 §  LTN, Taxa Miljöinspektör  

16.7.  Besluta om 
försäljningsförbud eller 
varning. Ett förbud får 
meddelas för en tid av 
högst 6 månader. 

29 §  LTN Kommunchef  

16.8.  Besluta att få de 
upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande 
som behövs för 
myndighetens tillsyn 
enligt denna lag. 

32 § LTN Miljöinspektör  

16.9.  Besluta om begäran att få 
tillträde till områden, 
lokaler och andra 
utrymmen som berörs av 

33 § LTN Miljöinspektör  
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denna lag eller anslutande 
föreskrifter och få där 
göra undersökningar och 
ta prover. För uttagna 
prover betalas inte 
ersättning. 

16.10.  Besluta att begära 
polishandräckning vid 
tillämpning av 33 §. 

34 §  LTN Miljöinspektör  

17. Ärenden enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel, LHRF 

17.1.  Kontroll av efterlevnaden 
av lagen samt föreskrifter. 

20 §  LHRF Miljöinspektör  

17.2.  Beslut om att rapportera 
brister i efterlevnaden av 
lagen och av de 
föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till 
lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 
till Läkemedelsverket. 

21§ LHRF Miljöinspektör  

17.3.  Besluta om och 
genomföra kontrollköp av 
receptfria läkemedel 

21a§ LHRF Miljöinspektör  

17.4.  Beslut att debitera avgift 
enligt kommunens taxa 
för kontroll enligt lagen 
om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

23§ LHRF, Taxor 
2020 Arjeplogs 
kommun 

Miljöinspektör  

17.5.  Beslut om att sätta ned 
eller efterskänka avgift 
enligt kommunens taxa 
för kontroll av vissa 
receptfria läkemedel 

23§ LHRF Miljöinspektör  
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18.  Ärenden enligt alkohollagen (2010:1622), AL 
18.1.  Beslut med anledning av 

ansökan från 
konkursförvaltare om att 
få fortsätta rörelsen. 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare  

18.2.  Beslut om tillfälliga 
tillstånd för servering till 
allmänheten vid enstaka 
tillfälle/tidsperiod. 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare  

18.3.  Beslut om tillfälligt 
utökad serveringstid vid 
enstaka tillfälle till 
stadigvarande tillstånd till 
allmänhet och slutna 
sällskap. 

8 kap. 2 §  AL 
 

Alkoholhandläggare  

18.4.  Beslut om tillstånd för 
servering till allmänheten 
på uteservering. 

8 kap. 2 §  AL Alkoholhandläggare  

18.5.  Beslut om tillfälligt 
tillstånd för servering till 
slutna sällskap under 
enstaka tidsperiod eller 
enstaka tillfälle. 

8 kap. 2 §  AL Alkoholhandläggare  

18.6.  Godkänna anmälan om 
kryddning av spritdryck. 

8 kap. 3 § AL Alkoholhandläggare  

18.7.  Beslut om godkännande 
av lokal för tidigare 
meddelat 
serveringstillstånd för 
cateringverksamhet. 

8 kap. 4 § AL Alkoholhandläggare  

18.8.  Beslut om ändring av 
serveringstid inom 
normaltiden (11:00 – 
01:00) för stadigvarande 
serveringstillstånd.  

8 kap. 10 § AL Alkoholhandläggare  

18.9.  Besluta att begära 
polishjälp för att få den 
hjälp som behövs för 
tillämpningen av 
alkohollagens 13-15 §. 

9 kap. 9 § AL Alkoholhandläggare  

18.10.  Beslut att godkänna 
anmälan om mindre 
ändring i bolags-
sammansättning/personer 
med betydande inflytande 
samt anmälan om ändring 

9 kap. 11 § AL Alkoholhandläggare  
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i verksamhetens 
omfattning. 

18.11.  Meddela erinran eller 
varning till innehavare av 
serveringstillstånd om 
denne inte uppfyller krav 
i tillståndet eller 
tillämpliga bestämmelser 

9 kap. 17 § AL Alkoholhandläggare  

18.12.  Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd som 
inte längre utnyttjas eller 
på tillståndshavarens egen 
begäran. 

9 kap. 18 § 1 p. AL Alkoholhandläggare  

18.13.  Utöva tillsyn över 
detaljhandel och 
servering med folköl 

9 kap 2 § AL Miljöinspektör  

18.14.  Besluta i 
anmälningsärende om 
försäljning och servering 
av folköl. 

5 kap 5 § AL Miljöinspektör  

18.15.  Inhämta uppgifter från 
polismyndigheten, 
skatteverket och andra 
myndigheter när det 
behövs för prövningen 
eller tillsynen. 

9 kap 8 § AL Alkoholhandläggare  

18.16.  Besluta om och 
genomföra kontrollköp av 
folköl. 

9 kap 15 a § AL Miljöinspektör  

18.17.  Besluta att debitera avgift 
enligt kommunens taxa 
för kontroll enligt 
alkohollagen. 

8 kap 10 § 3 st AL Miljöinspektör  

18.18.  Meddela varning vid 
försäljning och servering 
av folköl. 

9 kap 19 § AL Miljöinspektör  

18.19.  Beslut att överlämna 
överklagande till allmän 
förvaltningsdomstol. 

10 kap 1 § AL Ordförande  
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19. Ordningslagen (1993:1617), OL 
Lokala ordningsföreskrifter för Arjeplogs kommun LOF 

19.1.  Avge yttrande till 
Polismyndigheten i 
ärenden som rör 
offentliga platser samt 
liknande platser 

2§ OL Miljöinspektör Yttrande gällande 
frågor som 
miljöinspektör 
handlägger. I 
övrigt se punkt 
11.5.  

19.2.  Avge yttrande till 
Polismyndigheten i övrigt 
i ärenden inom miljö-
bygg- och 
räddningsnämndens 
verksamhetsområde. 

OL Miljöinspektör  

19.3.  Avge yttrande till 
Polismyndigheten 
beträffande: 

• Tillfällig 
försäljning 

• Spridning av 
flygblad 

• Propaganda och 
reklam 

• Störande 
nattarbete 

• Offentliga 
tillställningar 

• Hund- och 
katthållning 

LOF Miljöinspektör  

20. Smittskyddslagen (2004:168), SSL 
20.1.  Avge yttrande och lämna 

behövliga uppgifter till 
smittskyddsläkare 

6 kap. 7, 9 samt 10 
§§ SSL 

Miljöinspektör  

21. Strålskyddslagen (2018:396), SSL 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar  
SSMFS 

21.1.  Besluta i ärende om 
solarier inom nämndens 
ansvarsområde med 

8 kap 2 § SSL  
10 § SSMFS 2012:5 

Miljöinspektör  
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anledning av anmälan av 
verksamhet i vilken 
solarium upplåts till 
allmänheten och i övrigt 

21.2. 
 

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

8 kap 4 § SSL Miljöinspektör  

21.3.  Besluta i ärende gällande 
föreläggande eller förbud 
utan vite i ärenden som 
nämnden ansvarar för 

8 kap 6 § SSL Miljöinspektör  

21.4.  Besluta att förena 
föreläggande med (fast) 
vite upp till 15 000 kronor 
före respektive adressat i 
varje enskilt ärende 

8 kap 7 § SSL 
viteslagen 

Miljöinspektör  

21.5.  Besluta att förena 
föreläggande med (fast) 
vite över 15 000 kr men 
högst 25 000 kr för 
respektive adressat i varje 
enskilt ärende 

8 kap 7 § SSL 
viteslagen 

Kommunchef  

21.6.  Besluta att förena 
föreläggande med 
löpande vite om högst 
5000 kr per överträdelse 
eller med 5000 kr per 
månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds 

8 kap 7 § SSL 
viteslagen 

Miljöinspektör  

21.7.  Besluta att förena 
föreläggande med 
löpande vite om över 
5000 kr men högst 10 000 
kr per överträdelse eller 
5000 kr men högst 10 000 
kr per månad som 
föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds 

8 kap 7 § SSL 
viteslagen 

Kommunchef  

21.8. 
 

Besluta om att 
omhänderta radioaktivt 
material eller tekniska 
anordningar som 
innehåller ett radioaktivt 
ämne eller som kan alstra 
strålning 

8 kap 8 § SSL Miljöinspektör  

21.9. 
 

Besluta att försegla 
fastigheter, byggnader, 

8 kap 9 § SSL Miljöinspektör  
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utrymmen och andra 
anläggningar rörande 
strålning 

21.10. 
 

Begära polishandräckning 
som behövs för tillsyn 
enligt strålskyddslagen 

8 kap 12 § SSL Miljöinspektör  

21.11.  Besluta att begära 
ersättning för provtagning 
och undersökning av prov 

8 kap 13 § SSL, 
19 § SSMFS 

Kommunchef  

21.12.  Besluta att ta ut avgift för 
tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen 
(enligt kommunens taxa) 

10 kap. 4 § SSL 
Kommunens taxa 

Miljöinspektör  

21.13.  Besluta om att 
delegationsbeslut inte ska 
gälla omedelbart 

10 kap. 3 § SSL Miljöinspektör  

22. Taxa för uppdragsverksamhet 
22.1.  Besluta i enskilda ärenden 

om avgift 
Kommunens taxa 
för 
uppdragsverksamhet 

Miljöinspektör  

23. Begravningsförordningen (1990:1147), BF 

23.1.  Avge yttrande till 
länsstyrelse om 
utströende av aska efter 
avliden 

30 § BF Miljöinspektör Yttrande angående 
lämplighet av 
platsen ur 
miljösynpunkt 

24. Föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska 
biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som 
kan sprida smittsamma sjukdomar till djur, FAB 

24.1.  Beslut om att anvisa 
nedgrävning och 
nedgrävningsplats för 
kadaver och animaliska 
biprodukter. 

27 § FAB Miljöinspektör Anvisande i 
enlighet med 23 
och 26 §§ FAB 
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