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Sammanträdesdatum

2021-11-17

Miljö- och byggnadsnämnden
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 08:00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild forteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Ola Robertsson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, 2021-11-17 kl. 16:00, omedelbart justerat

Underskrifter

Parasrafer

Sekreterare

Asa
Ordförande

Andersson (C)

Justerare

e/rte/--,
Ola Robertsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Miljö- och byggnadsnämnden

2021-11-17

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts

upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för

protokollet

2021-11-18

2021-12-11
Kommunkansliet i Stadshuset innevarande år, därefter Centralarkivet.

Underskrift

Asa Rosenius,
Nåmndsekreterare för miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Hillevi Andersson (C), Ordförande
Magnus Persson (M), 1:e vice ordforande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Lars Sager (M)
Lennart Gustafsson (L)
Bo Carlsson (C)
Pär Dover (S)
Christer Svantesson (S)
Ulrik Lindqvist (S)
Peter Bowin (V)
Bengt Sven Ake Johansson (SD)
Mattias Ronnestad (SD)
Johan Grönblad (SD)

Tjänstgörande ersättare

övriga närvarande
Ersättare

Leif Hansson (M)

Willy Persson (KD)
Tony Holgersson (SD)

övriga närvarande
Tjänstepersoner

^"*^r"''

Patrik Eriksson, förvaltn in gschef
Oskar Engdahl, jurist
Asa Rosen ius, nämndsekreterare
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| {L

SKI

2(e)

w

Sida

KOluMUtrt

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL
2021-11-'t7

MiUö- och byggnadsnämnden

Arendelista
$

l**'^ff''

277 Dnr 2021-000250 002
4
Ändring av delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden ......4

l,r( I Kl

Utdragsbestyrkande

3(e)

Sida

ffi Ronneby

SnuuRruTnÄDESPRoToKoLL
2021-11-17

Miljö- och byggnadsnämnden

Dnr 2021-000250 002

9277

Ändring av delegationsordning för miljö- och
byggnadsnämnden
Sammanfattning
Med anledning av tidigare genomftird omorganisation har det beträffande
vissa ärenden hos lantmäterimyndigheten uppkommit oklarheter beträffande
vilken niimnd (miljö- och byggnadsnåimnden, MBN, eller kommunstyrelsen,
KS) som kan anses berörd av åtgärden och som har att samråda med
lantmäterimyndigheten samt besluta om vissa åtgärder. I MBN:s nuvarande
delegationsordning saknas det beträffande aktuella frågor bestämmelser som
ger tjåinstemarträtt attfatta beslut på delegation.
Då det bedöms lämpligt att beslut tas på tjänstemannanivå och ftir att
säkerställa att delegat äger rätt attfattabeslut, oavsett vilken nämnd som
anses berörd, bör såväl MBN:s som KS:s delegationsordningar innehålla
uppgift om att tjåinsteman äger rätt attfattabeslut. Enligt kommunstyrelsens
delegationsordning äger stadsarkitekten rätt att fatta dylika beslut.
Stadsarkitekten bedöms var den tjiinsteperson som är bäst lämpad ftir att
handlägga aktuella frågor även ifall där MBN anses vara berörd av åtgärden.

Med anledning av ovanstående ftireslås att stadsarkitekten ges delegation
enligt nedan:
7.3

Företräda MBN
vid samråd med
lantmäterimyndigh
eten med rätt att
anftira attfrägan
om ftirhandsbesked
eller bygglov ska
avgöras innan
fastighetsbildning
sker

4kap.25

7.4

Godkänna
ftirrättning,
ft)rrättningsbeslut
eller
griinsutmärkning

15 kap. 11 $

srgn
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7.5

Företräda MBN vid
samråd med

19$LL

SA

lantmäterimyndigh
eten med rätt att
anftlra att frågan
om ftirhandsbesked
eller bygglov ska
avgöras innan
ledningsrätt sker
7.6

Godkänna beslut
eller åtgärd

28$LL

SA

7.7

Företräda MBN vid
samråd med
lantmäterimyndigh
eten med rätt att
anftira att frågan
om ftirhandsbesked
eller bygglov ska
avgöras innan
gemensamhetsanlä
gg-ning inrättas

21 $AL

SA

7.8

Godkänna beslut
eller åtgard

30$AL

SA

Bedömning
Nuvarande delegationsordning medger inte att beslut tas på delegation
beträffande vissa åtgärder som aktualiseras av lantmäterimyndigheten. Då
det bedöms lämpligt att dylika frågor som utgångspunkt handläggs av
tj änsteman bör delegationsordningen innehålla uppgift därom.
Stadsarkitekten bedöms vara den tjänsteperson som är bäst lämpad ftir att
handlägga ift ägav ar ande upp gift er.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden ftireslås besluta:
- atl nedanstående tillägg görs i delegationsordningen:
7.3

l'"-^"Å" r
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Företräda MBN vid
samråd med
lantmäterimyndigh
eten med rätt att
anftira attfrägan

4kap.25

$

FBL
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om ftirhandsbesked
eller bygglov ska
avgöras innan
fastighetsbildning
sker

ll$FBL

7.4

Godkänna
ftirrättning,
ftirrättningsbeslut
eller
gränsutmiirkning

15kap.

7.5

Företräda MBN
samråd med

le$LL

SA

28$LL

SA

vid 21 $AL

SA

vid

SA

lantmäterimyndigh
eten med rätt att

anftira attfrägan
om ftirhandsbesked
eller bygglov ska
avgöras innan
ledningsrätt sker
7.6

Godkzinna beslut
eller åtgärd

7.7

Företräda MBN
samråd med

lantmäterimyndigh
eten med rätt att

anftira att frågan
om fiirhandsbesked
eller bygglov ska
avgöras innan
gemensamhetsanläggning inrättas
7.8

Godkrinna beslut

30$AL

SA

eller åtgärd
att dele gationsordningens forkortningsl i sta utökas enli gt ftilj ande :
Stadsarkitekt

SA

att det i delegationsordningen anges att senaste revidering ägde rum
2021-11-17 med ikraftträdande dagen ftir justering av miljö- och
byggnadsnämndens protokoll eller vid beslutets omedelbara justering

2021-lt-17.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiirande Hillevi Andersson (C) samt ledamot Ola
Robertsson (S).

Yrkanden
Ordftirande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall

till

tjåinstefiirslaget.

Propositionsordning
ordftirande Hillevi Andersson (c) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.

Bilagor
Delegationsordning med inarbetade åindringar enligt tjänsteskrivelse,
protokollet tillhörande bilaga l.
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Beslut
Miljö- och

byggnadsnåimnden gör nedanstående tillägg i

delegationsordningen
7.3

:

Företräda MBN vid
samråd med

4 kap. 25 $ FBL

SA

lantmäterimyndighet
en med rätt at| anftira

att frågan om
forhandsbesked eller

bygglov ska avgöras
innan

fastighetsbildning
sker
7.4

Godkänna

15 kap. 11 $

FBL

SA

ftirrättning,
forrättningsbeslut
eller
gränsutmärkning
7.5

Företräda MBN vid
samråd med

19$LL

SA

lantmäterimyndighet
en med rätt att anftira
att frågan om
forhandsbesked eller
bygglov ska avgöras
innan ledningsrätt
sker
7.6

Godkänna beslut
eller åtgärd

28$LL

SA

7.7

Företräda MBN vid
samråd med

2l $AL

SA

30$AL

SA

lantmäterimyndighet
en med rätt att anftira

att frågan om
ftirhandsbesked eller

bygglov ska avgöras
innan
gemensamhetsanlägg

ning inrättas
7.8

Godkänna beslut
eller åtgärd
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Miljö- och byggnadsnämnden

Delegationsordningens förkortningslista utökas enligt ftiljande:
SA
Stadsarkitekt

I delegationsordningen anges att senaste revidering ägde rum 2021-Il-I7
med ikraftträdande vid beslutets omedelbara justerin g 2021 -l I -17 .

Exp:

Miljö- och byggnadsftirvaltningen mbf@ronneby.

se

Jurist Oskar Engdahl oskar.engdahl@ronneby.se
Kanslichef Anna-Karin Sonesson anna-karin.sonesson@ronneby.se (ftir
publicering på hemsidan)
Förvaltningschef Patrik Eriksson patrik.eriksson@ronneby.se
Milj ö- och hälsoskyddsinspektör Iulia Ohlin iulia.ohlin@ronneby.se
Akten
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Generella bestämmelser för delegation gällande miljö- och
byggnadsnämnden
Allmänt

En nämnd får uppdra åt presidiet,

ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en

anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera

beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta

i

ärenden som inte har delegerats.
I 6 kap.

37-40 55 och 7 kap.5-8 55 KL finns de bestämmelser som reglerar delegering

av ärenden inom en nämnd.

Delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst
återkalla ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller i ett enskilt ärende.
Nämnden kan även ta över ett ärende och fatta beslut i ärendet.
En delegat kan avstå

från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den

som lämnat delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6
kap 38 5 KL eller om ärendets innehåll kräver det.

Delegationsbestämmelserna utgår ifrån de författningar som gäller idag. Rätt att fatta
beslut och bedriva myndighetsutövning ska anses föreligga enligt denna
delegationsordning även om en bestämmelse återfinns i ett annat lagrum än det som
gällde när denna delegationsordning antogs. Förutsättningen är att innebörden
överensstämmer med det ursprungliga i lagrummet och vad som framgår av denna
delegationsord n ing.
Delegeringsförbud

Enligt 6 kap 38 5

KL

får inte följande typer av ärenden delegeras:

Ärenden som avser verksamhetens må1, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
s (45)

eK-,

/

trf,-

Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Delegats frånvaro

om en delegat på grund av frånvaro, arbetsanhopning, jäv eller motsvarande
förhållanden är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten av en
ersättare. Ersättare går in i följande ordning:

1.
i

Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte

nskrä

n kn

i

nga

r i delegati onsrätten

ha

r i nförts),

2. den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut eller
3. delegatens förvaltningschef.
Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst

beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet.
Vidaredelegation

Förvaltningschefen får, med tillämpning av 7 kap. 6 S KL, vidaredelegera sin

beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen till
nämnden. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till

förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till nämnden vid dess
nästkommande samma nträde.
Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas

till nämnden vid

dess

nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering av

fattade delegationsbeslut (undantaget sommaruppehåll). Delegationsbeslut ska
redovisas enligt en upprättad mall och skickas

till nämndsekreteraren senast fem dagar

innan nämndens sammanträde.
Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå:

- Datum för beslutet
- Typ av beslut
- Ärendemening
6 (45)

CMw

-

Ärendenummer (diarienummer)

- uppgift om samråd ägt rum och i övrigt med innehåll som framgår av 31" 5 FL
Brådskande ärenden

Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till

ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordföranden har förhinder beslutar
vice ordföranden och vid dennes förhinder andre vice ordföranden. Ordförandebeslut
ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.
Överklaga n av delegationsbeslut

Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 55

KL

(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning
(förva ltn ingsbesvä r).

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering
av protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på
kom m unens anslagstavla.
För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till

tre veckor från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet om inte
annat följer av särskild författning.
Beslutsnivåer

Utöver vad som uttryckligen följer av delegationsordningen gäller nedanstående.
Förvaltningschefen (FC) har besluts- och delegationsrätt i alla ärenden i denna
delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp, t ex "ej FC". Vid
FC:s

frånvaro har ställföreträdande förvaltningschef (stf FC) samma beslutsrätt som

FC.

En lista utvisande vem som är stf FC ska hållas aktuell och delges nämnden när denna

revideras.

Förvaltningsjuristen (FJ) har beslutanderätt för de ärendegrupper där
bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, plan- eller bygglovarkitekt (BH) och miljö- och
hälsoinspektör (MH l) har delegation.

/
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Miljösamordnaren (MS) har beslutanderätt för de ärendegrupper där miljö- och
hälsoinspektör har delegation.
Förkortningar
I

delegationsordningen används förkortningar för befattningar, nämnder, begrepp och

författningar, se bilaga

1-.

8 (4s)
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A. Allmän behörighet

som tillfaller delegat

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar, i förekommande fall och såvida
inte annat uttryckligen anges i delegationsförteckningen eller följer av författning,
även rätt att:
4.1

bifalla eller avslå en ansökan,

A.2

avsluta ett ärende utan sakprövning genom avvisning eller avskrivning,

4.3

lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd, samt även i övrigt besluta om att inte ingripa

i

ett ärende,
4.4

förelägga den enskilde att avhjälpa brister i ofullständiga framställningar (20 5 FL),

4.5

begära ett ombud att styrka sin behörighet genom fullmakt samt besluta om att förelägga part

eller ombud att ombudet stryker sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt (15 5 FL),
4.6

inhämta remissyttranden enligt 26 5

4,7

avge remissyttranden, förutsatt att ärendet inte är av principiell vikt,

A.8

begära att en handling bekräftas av avsändaren (21 5 FL),

4.9

förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag

FL,

med villkor, samt besluta vad som i övrigt ska

gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispenser eller undantag enligt vad som anges

i

särskilda bestämmelser,

A.10

besluta om beställning av tolk (13 5

4,11

besluta om beställning av översättning av handlinear (13 5 FL),

A.I2

meddela förelägganden och förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,

4.13

förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid risk att bristen avhjälps på

FL),

sökandens bekostnad, avgörs i befintligt skick eller ansökan awisas (exempelvis 19 kap 5 5 första

stycket 2och22 kap 2 55 MB,9 kap 22 5, PBLoch 6 kap.8och 9 55 PBF),

A.I4

pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid och därvid fatta beslut om awisning enligt 45 5
FL

eller vidtagande av åtgärder enligt 46 5 FL,

4.15

besluta om rättelse och ändringar av beslut enligt 36-39 55

4.16

efter samråd med

FC

eller

FJ,

FL,

överklaga beslut som överprövningsinstans fattat samt avge

yttranden,

A.t7

efter prövning, utlämna allmän och offentlig handling, samt

A.18

fatta beslut och vidta åtgärder som utgör ren verkställighet.

/
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1.0
1.1

Ärendetyp
Beslut i så brådskande

Lagrum

6 kap. 39 $ KL

ärenden att nämndbeslut
inte kan awakta.

Delegat

Ordf., 1:e vice
Ordf. och
2:e vice Ordf.

Kommentar/villkor
Cm ordföranden

rar förhinder
reslutar vice

rrdföranden och
rid dennes
iörhinder andre
rice ordföranden

1.2

3

Beslut om att awisa
besvärshandling som
inkommit för sent.

455F1

Delegat i ärendet,

för
nämndärenden
FC, MS eller FJ
FC eller FJ

Föra nämndens talan eller
befullmäktiga ombud att
föra nämndens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid

förrättningar av skilda slag.
Beslut att utlämna/inte

utlämna handling eller
uppgift ur handling till
enskild eller annan
myndighet samt uppställa
förbehåll isamband med
utlämnande till enskild.

2 kap. t4 $ TF, 6 kap.
1-5 5$ samt 10 kap. 3,
4 och 13-14 5$ OSL

Beslut att utlämna
allmän handling
eller uppgift ur
allmän handling
fattas av den som

Är den som
ansvarar för vården
av handlingen enligt

6kap.3$OSL

har ansvar för

osäker eller
förordar avslag ska

vården av
handlingen enligt

FC eller FJ göra
prövningen.

6kap.3$OSL.
Beslut att inte
utlämna handling,
uppgift ur
handling eller att
uppställa
förbehåll fattas av
FC eller FJ.
1.5

Delgivning till nämnden

t.6

Medge undantag från
avgift för avskrifter, kopior
m.m. av allmänna
handlingar om det finns

6 kap. 31 $ KL

FC

Ronneby kommuns

FC

taxa för avskrifter,

kopior m.m. av
allmänna handlingar

särskilda skä1.

r.7

Deltagande i kurser,

Ordf

konferenser o dylikt för
förtroendevalda och
nämndsekreterare.

/

lo (4s)

ffLK

.8

Ordf

Deltagande i kurser,

konferenser o dylikt utanför
EU och Norden inom
nämndens

verksamhetsområde för
förtroendevalda och

Kostnaderna ska

anställda.

1.9

Deltagande i kurser,

konferenser o dylikt
inom EU och
Norden anses som
verkställighet.
rymmas inom
respektive nämnds
budget

Utse förvaltningens

FC

representanter till projekt
och interna/externa råd.
1.10

Utse arkivredogörare inom

Arkivreglementet för

miljö- och

Ronneby Kommun

Arkivansvarig

byggnadsnämndens

verksamhetsområde.

i

r

r (45)

tr(t(J

1.0

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

Allmänna hänsynsregler enligt 2 kap. MB
2.7

Besluta

2kap2-9 5$,26 kap

i

tillsynsärende

MHI

MB

gällande
tillämpningen av
de allmänna
hänsynsreglerna.
2.2

Avge yttrande till

5kap45MB

MHI

6kap55MB

MHI

6kap8SMB,12S

MHI

verksamhetsutövare inför
eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivn ing.
2.3

Avge yttrande till
länsstyrelsen med anledning
av utökat samråd om

betydande miljöpåverkan.
Avge yttrande över
m

i

ljökonsekvensbeskrivn ing

FMKB

som inte kungörs

tillsammans med ansökan

i

ett mål eller ärende.
.5

Avge yttrande om MKB

i

samband med att MKB för

6 kap 12-14 SS MB

MHI

och 8 5 FMKB

plan eller program upprättas

eller med anledning av att
MKB

för plan eller program

upprättas.

12

/-

(4s)

eF"w

Skydd av områden, 7 kap MB
2.6

Besluta om undantag

7 kap 22 S tredje

(tillstånd eller dispens) från

stycket första

vattenskyddsföreskrift er

meningen MB

so m

länsstyrelsen har meddelat

MHI

i

den mån länsstyrelsen

överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden.
2.7

22I tredje

Besluta om undantag

7 kap

(tillstånd eller dispens) från

stycket första

vattenskyddsföreskrifter som

meningen MB

länsstyrelsen har meddelat

MHI

i

den mån länsstyrelsen

överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden.
8

Besluta i tillsynsärende

2kap95

gällande områden eller

MTF

MHI

djur- eller växtart över vilka
kommunen har tillsyn enligt
7 kap MB,
Besluta om

7 kap 18-

strandskyddsdispens för

3155 MB

FC, FJ

och MHI

MHI äger endast

rätt att fatta beslut

a) mindre byggåtgärder

enligt punkten c)

inom befintlig

små avlopps-

tomtplatsavgränsning,

anläggningar.

b) mindre
tra nsformato rstationer

och

c)små
avloppsanläggningar

t

l3 (45)

&w

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
2.L0

Avge yttrande till

19 kap 4 5 MB,9 5

länsstyrelse eller mark-

och miljödomstol i den

MHI

FMH, respektive 22
kap 4 och 10 SS MB

s.k.

kompletteringsremissen
vid prövning av ansökan
om miljöfarlig
verksamhet.

II

Avge yttrande till

länsstyrelsen

22 5 och 26 S FMH

MHI

i

anmälningsärende angående
mindre ändring av
tillståndspliktig verksamhet.

2.t2

Besluta i ärende om tillstånd

att inrätta avloppsanordning

13 5 första stycket

1

MHI

13 5 första stycket 2

MHI

FMH

med ansluten vattentoalett.
2.13

Besluta

i

ärende om

tillstånd att
vattentoalett

till

ansluta

FMH

befintlig

avloppsanordning.
74

Besluta i ärende om

13 5 fjärde stycket

tillstånd att inrätta annan

FMH, lokala

avloppsanordning än sådan

hälsoskydds-

till vilken vattentoalett är

MHI

föreskrifter.

ansluten inom de delar av
kommunen där tillstånd
krävs enligt kommunens
lokala föreskrifter.
2.75

Besluta i ärende om

13 5 andra stycket

anmälan för att inrätta

FMH

MHI

annan avloppsanordning än
som kräver tillstånd.
76

Besluta i ärende om

14 5 FMH

MHI

anmälan om ändring av
sådana avloppsanordningar

som avses i 13 5 FMH.

4

t4 (4s)

&r's"

77

Besluta i ärende om

tillstånd till

17 5 första stycket

MHI

andra meningen

värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller

FMH, lokala

hälsoskyddsföreskrif

ter

grundvatten där tillstånd
krävs enligt kommunens
lokala föreskrifter.
2.78

Besluta i ärende om

17 S första stycket

anmälan för att inrätta en

första meningen FMH

MHI

värmepumpsanläggning

för utvinning

av värme ur

mark, ytvatten eller
gru ndvatten.
19

Besluta i ärende om

37 5 FMH, lokala

gödselstad eller annan

h ä

MHI

lsoskyddsföreskrift er

upplagsplats för djurspillning
inom område med detaljplan
eller, om kommunen så

föreskrivit, annat tätbebyggt
område.
20

Besluta i ärende

22 S FMH

MHI

38 5 FMH

MHI

om anmälan som

avsesi1kap.10
eller 11 5 miljöprövningsförordn
ingen (2013:251).
.27

Besluta i ärende om

anmälan att driva eller
arrangera
1. verksamhet där
al lmän

heten yrkesmässigt

erbjuds hygieniska
behandlingar som innebär
risk för blodsmitta på grund
av användningen av

skalpeller, akupunkturnålar,
piercningsverktyg eller
andra liknande skärande
el

ler stickande verktyg,

l5 (45)

/

{Qno

2. bassängbad för

allmänheten eller som på
annat sätt används av
många människor, eller
3. förskola, öppen

förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet,
förskoleklass, gru ndskola,
grundsärskola,
gymnasieskola,
gymnasiesärskola,
specialskola, sameskola

eller internationell skola.
.22

Besluta i ärende om

39 5 FMH, lokala

tillstånd att hålla vissa djur

hä

MHI

lsoskyddsföreskrift er

inom område med
detaljplan eller
områdesbestämmelser där

tillstånd krävs enligt
kommunens lokala

föreskrifter.
2.23

Besluta i ärende om

40 $ första stycket 3

tillstånd eller anmälan för

FMH, lokala

att inrätta annan toalett än

hälsoskydds-

vattentoalett där til lstånd

föreskrifter

MHI

eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala

föreskrifter.
24

Besluta i ärende om

9 kap 12 5 M8,40

tillstånd eller anmälan för

första stycket 2 FMH,

att sprida naturligt gödsel,
slam eller annan orenlighet

S

MHI

lokala hälsoskydds-

föreskrifter

inom eller intill område
med detaljplan där tillstånd
eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala

föreskrifter.

fl

16 (4s)

drci*,

2.25

Besluta i ärende om

9kap12$M8,505

tillstånd eller anmälan för

första stycket 5 FMH,

att ordna ett upplag inom

lokala hälsoskydds-

vissa områden

för att

MHI

föreskrifter

skydda ytvattentäkter och
enskilda grundvattentäkter
där tillstånd eller anmälan
krävs eniigt kommunens
lokala föreskrifter.
.26

Besluta om dispens från vad

Lokala hälsoskydds-

som gäller enligt

föreskrifter

MHI

kommunens lokala
hälsoskyddsföreskrifter, om
det är uppenbart att risk för
olägenheter från miljö- och
hälsosynpunkt inte
föreligger.
Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
2.27

Besluta i tillsynsärende

10 kap. 2-3 55 MB

MHI

Besluta i tillsynsärende

3 kap 31 5 2-3 MTF,

MHI

angående avhjälpande av

10 kap 14 S MB, 18-

allvarlig miljöskada.

21 95 FAM

Besluta

28 S FMH

MHI

Yttrande till länsstyrelsen

11 kap 9a-b och 13

MHI

i ärende om anmälan av

95 M8,215 FW

angående avhjälpande av

föroreningsskada.
2.28

2.29

i

anmälningsärende om
avhjälpandeåtgärd med
anledning av
föroreningsskada
y'attenverksamhet, 11 kap. MB
30

vattenverksamhet eller til

I

länsstyrelse eller mark-

och miljödomstol i ärende
om tillstånd för

markawattning.

/

17

(4s)

&",,K'

Husbehovstäkter, jordbruk m.m.

2.3r

Besluta att avge yttrande

i

12kap65MB

MHI

12kap65MB

MHI

12kap6$MB

MHI

23aSSJVFS20\2:41

MHI

ärende om anmälan för
samråd enligt 12 kap 6 5
MB.
2.32

Besluta i ärende om

anmälan av
husbehovstäkt för samråd
enligt 12 kap 6 $ MB.
2.33

Besluta i tillsynsärende
angående täkt.

2.34

Besluta i dispensansökan

för spridning av gödsel.
Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
.35

Besluta avge yttrande

i

ärende om dispens från

14kap95tredje

MHI

stycket MB

förbud att sprida kemiska
och biologiska
bekämpningsmedel över
skogsmark.
.36

Besluta i ärende om

14 5 SNFS 1997:2

MHI

tillstånd för yrkesmässig
spridning av
bekämpningsmedel inom

ett vattenskyddsområde
eller itomtmark för
flerfamiljshus, på gårdar

till förskolor och skolor
eller allmänna lekplatser
samt vid planerings- och

anläggningsarbeten.

A

l8 (4s)

sKW

2.37

Besluta i ärende om

11 0 SNFS 1997:2

MHI

13 och 16 5$ SNFS

MHI

anmälan om spridning av
bekämpningsmedel på
banvall, idrottsan läggning
och områden större än
1000 m2 där allmänheten

får färdas fritt med
undantag för åkermark.
2.38

Besluta i ärende om

undantag från

t997:2

informationsplikten för
den som avser att sprida

bekämpningsmedel på
områden där allmänheten
får färdas fritt.
.39

Besluta i tillsynsärende

NFS 2017:5

MHI

Besluta i anmälnings- och

Förordningen

MHI

tillsynsärende om

(2016:1128) om

anläggningar som

fluorerande

innehåller fluorerade

växthusgaser,

växthusgaser och

Förordningen

ozonned brytande ämnen,

(2016:1129) om

om skydd mot

vattenförorening vid
hantering av brandfarliga
vätskor.

ozonnedbrytande
ämnen

z.4r

Besluta i ärende om

18 5 förordningen

anmälan om åtgärd för att
avlägsna PCB-

produkter

MHI

(2007:19) om PCB

i

m.m

byggnader och
anläggningar.
Besluta i ärende om tillsyn

2 kap 19 5 5-9, 2

över kemiska produkter och

kap 31 5 5-6 och 2

biotekniska organismer

kap 32-33 MTF

i

MHI

övrigt där nämnden ansvarar
för tillsynen.

1e (4s)

/

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
.43

Besluta i ärende om

15 kap 18 5 tredje

dispens/tillstånd att själv

och fjärde styckena

kompostera eller på annat

MB

MHI

sätt återvinna eller
bortskaffa avfall.
2.44

Besluta i ärende om

MHI

dispens/tillstånd för
kompostering i grupp- och
flerbostadsbebyggelse,
förskolor, skolor etc.
2.45

455AF

MHI

Besluta om undantag vad

Lokala renhållnings-

MHI

avser latrin.

föreskrifter

Besluta om utökat

Lokala renhållnings-

slamtömningsintervall

föreskrifter

Besluta om undantag från

Lokala renhållnings-

hämtning av slam, latrin

föreskrifter

Besluta om ärende om

anmälan om kompostering
eller annat

återvinning/annat
bortskaffande om annat
avfall än trädgårdsavfall.

2.46

2.47

2.48

MHI

MHI

och hushållsavfall.
2.49

Besluta om undantag från
ren

hållningsordningens

föreskrifter om

Lokala renhållnings-

MHI

föreskrifter

syn nerliga

skäl föreligger.

l-illsyn, 26 kap. MB
2.50

Besluta om förelägganden

eller förbud utan vite

25kap95MB

MHI

i

ärenden som nämnden
ansvarar för,

20 (4s)

Z fftw,

2.51

Besluta att förena

26kap 14 5 MB,

föreläggande eller förbud

(1985:206) om viten

Lag

MHI

Vitesförelägganden
som beslutas på

med (fast)vite om högst 5

delegation ska

000 kr för respektive

särskilt redovisas

adressat i varje enskilt

för nämnden.

ärende.
2.52

Besluta att förena

föreläggande eller förbud

26kapt4

5 MB, Lag

Ordf

Vitesföreläggande
n som beslutas på

(1985:206)om viten

med löpande vite om

delegation ska

högst 10 000 kr per

särskilt redovisas

överträdelse eller om

för nämnden.

högst 10 000 kr per
månad som föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds.
3

Besluta att ålägga tidigare

26 kap 13 5 MB

MHI

ägare eller

nyttjanderättshavare att
lämna uppgift om ny
ägares eller
nyttja nderättshavares

namn och adress.
54

Besluta att sända

26 kap 15 5 MB

MHI

Besluta att begära att den

26 kap 19 5 tredje

MHI

som bedriver verksamhet

stycket MB

föreläggande eller förbud,
som meddelats mot
någon i egenskap av ägare

m.m. till
inskrivn ingsmyndigheten

för anteckning
i

55

i

nskrivn i ngsregistret.

som kan befaras medföra
olägenhet för människors
hälsa eller påverka miljön
ska lämna förslag till

kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder.

21(4s)

/-

W,IA-)

Besluta att förelägga den

26 kap 21 5 MB

MHI

26 kap 22 S MB

MHI

Besluta att föreskriva att

26 kap 22 5 första

Ordf

undersökning av

stycket MB

som bedriver verksamhet
eller vidtar åtgärd att
lämna de uppgifter och
handlingar som behövs

för tillsynen.
.57

Besluta att förelägga den

som bedriver verksamhet
eller vidtar åtgärd eller
som upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt
ändamå|, att utföra
sådana undersökningar av

verksamheten och dess
verkningar som behövs
för tillsynen.
.58

verksamhet och dess
verkan istället ska utföras
av någon annan och utse
någon att göra sådan

undersökning, om
kostnaden för
undersökningen inte
överstiger 10 000 kronor.
2.s9

Bestämma att beslut

i

26 kap 26 5 MB

MHI

tillsynsärende ska gälla
omedelbart även om det
överklagas.

Iillstånds giltighe! omprövning m.m.,24 kap. MB
2.60

Besluta att på ansökan av

24kap8$MB

MHI

tillståndshavare upphäva
eller ändra bestämmelser
och villkor i ett

tillståndsbeslut, som
delegaten själv har fattat.

22 (4s)

/
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Avgifter, 27 kap. MB

2.6r

Besluta om att påföra

27kap15MB,

avgift för prövning och

kommunens taxa

MHI

tillsyn enligt kommunens
taxa om avgifter inom

miljöbalkens
tillämpningsområde.
2.62

Besluta om nedsättning av

Kommunens taxa

MHI

9kap5SFAPT

MHI

Besluta att meddela

28 kap 1 och 7 55

MHI

förbud vid vite av högst

MB

avgift eller efterskänkande
av avgift i enskilda fall

enligt vad som föreskrivs

i

kommunens taxa.
63

Bestämma att beslut om

avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas.

Iillträde m.m., 28 kap. MB
.64

10 000 kr

att rubba eller

skada mätapparat eller

liknande utrustning som
behöver sättas ut vid
undersökningar.
Besluta att begära

28 kap 1 och 8 55

polishjälp för att få

MB

MHI

tillträde till fastigheter,
byggnader, andra
anläggningar samt

transportmedel för att
myndighetens uppgifter
ska kunna utföras.

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. M B.
2.66

30kap3$MB

Besluta om

MHI

miljösanktionsavgift upp

till

10 000 kr.

Miljösanktionsavgift som
beslutats på delegation
ska särskilt redovisas

för

nämnden.

23 (4s)
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Verkstä llighetsförordnande
2.67

Förordna att tillståndet till

19kap.5Spunkten

en verksamhet får tas

12 MB

i

MHI

Samråd bör ske

med

FC

eller

FJ.

anspråk även om beslutet

inte har vunnit laga kraft.
Strålskyddslagen (2018:396)
68

Besluta att begära

8 kap. 115 SSL samt

tillträde samt

8 kap. 25

MHI

SSF

upplysningar eller
handlingar som behövs

för sådan tillsyn enligt
strålskyddslagen som

nämnden ansvarar för.

.69

Besluta om de

8kap.65SSL

MHI

8 kap. 10 $

MHI

förelägganden och förbud
som behövs för att denna
lag,

föreskrifter eller

villkor ska efterlevas
2.70

Besluta om att vidtagna

SSL

åtgärder som åligger
någon ska ske på dennes

bekostnad.
2.71

Besluta att omhänderta

8 kap. 8$ SSL

MHI

8 kap. 9$

MHI

ett radioaktivt material
eller en teknisk anordning
som kan alstra strålning.

2.72

Besluta att försegla

SSL

fastigheter, utrymmen
eller anordning som kan
alstra strålning
2.73

Anmäla om misstanke om

9 kap. 1-755 SSL

FC

överträdelse.

24 (4s)

4ffi%

2.74

Besluta i ärenden om

10 5 SSMFS (20L2:51

MHI

Besluta att ta ut avgift för

10 kap. 4$ SSL, 8 kap

MHI

tillsynsärende enligt

145 SSF samt

strå lskyddslagstift

kommunens taxa

anmälan av verksamhet
där solarium upplåts till

allmänheten
2.75

n

ingen

2s (4s)

/ffiw

3. Ärenden inom livsmedelsområdet
3.0

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

-ivsmedelslagen
7

Besluta att meddela

22 5 Livsl

MHI

23 5 Livsl

MHI

förelägganden och förbud
utan vite som behövs för
efterlevnaden av
livsmedelslagen, lagen om
animaliska biprodukter och
de förskrifter som

meddelats med stöd av
lag'en, de EU- och EG-

bestämmelser som
kompletteras av lagen samt
de beslut som meddelats
med stöd av EU- och EG-

bestämmelserna.
3.2

Besluta att förena

föreläggande och förbud
med (fast) vite upp till 5 000
kr

för respektive adressat

Viteslagen
i

(1985:206)

varje enskilt ärende.
Vitesförelägganden som
beslutas på delegation ska

särskilt redovisas för
nämnden.
1.3

Besluta att förena

23 5 LivsL och 4 5

föreläggande eller förbud

Viteslagen

förelägganden

med löpande vite om högst

(1985:206)

som beslutas på

Ordf

Vites-

10 000 kr per överträdelse

delegation ska

eller om högst 10 000 kr per

särskilt redovisas

månad som föreläggandet

för nämnden.

eller förbudet inte åtlyds.

&

26 (4s)

s(Lw

t.4

Beslut avseende registrering

23 5 LivsL

MHI

24 5 LivsL, 34 5 Livsl

MHI

24 5 Livsl, 34 5 LivsL

Ordf

25 5 Livsl

MHI

26 5 LivsL

MHI

27 5 Livsl

MHI

Besluta om att ta ut avgift.

28 5 LivsL

MHI

Göra en prövning om

30c5LivsL,39a-39g

MHI

sanktionsavgifter.

LivsL

Besluta att förordna att ett

33 5 Livsl

av livsmedelsanläggning.
3.5

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 5 000 kronor.
3.6

Besluta att, om det finns
särskilda skäl för något

annat, på ägarens
bekostnad låta förstöra vara
eller varor som omfattas av

ett förbud eller enligt
föreskrifter meddelade med

stödav656Livsl.
t.7

Vidta åtgärder efter
underrättelse från
smittskyddsläkaren.

3.8

Besluta om rättelse på

verksamhetsutövarens
bekostnad upp till ett värde
av 5000 kr.
3.9

Besluta om att begära hjälp
av polismyndigheten för att

utöva livsmedelskontrollen
eller verkställighet av beslut,
om förutsättningar för
sådan begäran föreligger.
3.10
3.11

3.r2

MHI

beslut ska gälla omedelbart
även om det överklagas.

Detta gäller inte beslut om
sanktionsavgift.

27 (4s)

4

#uw

3.13

Besluta om att varor ska

F

behandlas, att märkning

2c

20t7/625 Art 138

MHI

ändras, eller att

korrigerande information
ska förmedlas

till

konsumenterna.
74

Besluta om att begränsa

F

eller förbjuda att varor

2d

2077/625 Art 138

MHI

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.
3,15

3.16

Besluta att aktören ska öka

F

egenkontrollernas frekvens.

2e

Besluta att varor dras

F 20771625

tillbaka, återkallas,

2C

2OL7/625 Art 138

MHI

Art 138

MHI

2077/625 Art 138

MHI

bortskaffas och destrueras,
och i tillämpliga fall tillåta
att varorna används för
andra ändamål än de som
de ursprungligen var
avsedda för.
77

Besluta att hela eller delar

F

av den berörda aktörens

2h

företag, eller dess
anläggningar, instal lationer
eller andra lokaler, isoleras
eller stängs under en
lämplig tidsperiod.

28 4s)

4

#s%

3.18

Besluta att beordra att hela

F 20171625

eller delar av den berörda

2i

aktörens verksamhet och,

Art 138

MHI

i

förekommande fall, de
webbplatser som aktören
driver eller använder, läggs
ner under en lämplig
tidsperiod.
Livsmedelsförord ningen
19

Besluta om skyldighet för

8 5 Livsl

MHI

24 S Livsl

Ordf

39 5 Livsl

MHI

den som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att
genomgå läkaru ndersökn ing
om det behövs av
livsmedelshygieniska skä1.
3.20

Besluta om återkallande

eller tillfälligt upphävande
av godkännande av

livsmedelsanläggning.

).21

Besluta om sanktionsavgift

för överträdelser upp till 10

Ordf,

000 kr.

:örordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
3.22

Besluta om risk- och

erfarenhetsklassificering av

3-6 55

FAOKL,

MHI

Kommunens taxa

livsmedelsföretag samt om
årlig kontrollavgift.
3.23

Besluta om avgift för

13-14 55 FAOKL,

godkännande och

Kommunens taxa

MHI

registrering.
1.24

Besluta om att sätta ned

eller efterskän ka avgiften
25

Besluta om avgift för

10 5 FAOKL,

MHI

Kommundrns taxa

11 5 FAOKL

MHI

offentlig kontroll som utförs
efter klagomål och som är
nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen.

/

2e (4s)

f{:K'

3.26

Besluta om avgift för

11 a 5 FAOKL

MHI

12a91stFAOKL

MHI

72a9ZstFAOKL

MHI

18 5 FAOKL,

MHI

offentlig kontroll som
ursprungligen inte var
planerad och blivit
nödvändig efter det att
bristande efterlevnad
påvisats.

).27

Besluta om att minska

beloppet för avgiften under
de förutsättningar som
anges i artikel 79.3 i (EU)

2077162s.
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
in

).29

komsterna från avgift en.

Besluta om avgift för

kontrollmyndighetens

Kommunens taxa

bemanning vid slakterier,
styckningsanläggningar och

vilthanteringsanläggningar.
Besluta om avgift för

19 5 FAOKL,

handläggning av ansökan

Kommunens taxa

MHI

om registrering av en
skyddad beteckning, ändring
av en produktspecifikation

eller avregistrering.
3.31

Beslut om avgift för kontroll

20 5 FAOKL,

av att

Kommunens taxa

MHI

produktspecifikationen följs
innan en produkt släpps ut
på marknaden och för

uppföljande kontroll hos
producenter av vin.
Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

30 (45)

ä M:w

t.32

Besluta om avgift för

Förordning

importkontroll.

2006:812 12 5

MHI

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biproduker (LFAB)
Besluta att meddela

23 5 LFAB, 12 5 FFAB

MHI

Besluta att förena

24 5 LFAB,

MHI

föreläggande och förbud

Viteslagen

förelägganden och förbud
utan vite som behövs för
efterlevnaden av lagen, de

föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen, de EUoch EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt
de beslut som meddelats
med stöd av EU- och EG-

bestämmelserna.

med (fast) vite upp till 5 000
kr för respektive adressat

(1985:206)

i

varje enskilt ärende
Vitesförelägganden som
beslutas på delegation ska

särskilt redovisas för
nämnden.
35

Besluta att förena

24 5 LFAB,

föreläggande eller förbud

Viteslagen

med löpande vite om högst

(1985:205)

Ordf

10 000 kr per överträdelse

eller om högst 10 000 kr per
månad som föreläggandet

eller förbudet inte åtlyds
Vitesförelägganden som
beslutas på delegation ska

särskilt redovisas för
nämnden.

3l (4s)

4 &"R-

36

Besluta att ta hand om en

25 S LFAB

MHI

27 5 LFAB

MHI

33 5 LFAB

MHI

30 a 5 LFAB

MHI

vara samt- om

förutsättningar för det
föreligger- att låta förstöra
varan på ägarens bekostnad,
om varans värde kan antas
understiga 5 000 kronor.
37

Besluta om att begära hjälp
av polismyndigheten för

utövande av kontrollen eller
verkställighet av beslut, om
förutsättningar för sådan
begäran föreligger.
3.38

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

39

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.
Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Besluta om inklassning av

3_6 5S FAOFL,

foderföretagare och

Kommunens taxa

MHI

företagare som befattar sig
med animaliska biprodukter

samt beslut om årlig
kontrollavgift.
).41

Besluta om att sätta ned

eller efterskänka avgiften

11 5 FAOKF,

MHI

Kommunens taxa

/

32 (4s)

Atsp.

3.42

Besluta om avgift för

1251stFAOKF

MHI

Besluta om avgift för

(EUl2017/625 art

MHI

offentlig kontroll som

79.2 c

kostnader för offentlig

kontroll som utförs efter
klagomål och som är

nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen.
43

ursprungligen inte var

1252stFAOKF

planerad och som blivit
nödvändig efter det att
bristande efterlevnad
påvisats.
Besluta, i enlighet med

13a5

artikel 79.4 (EU) 2077/625,

FAOKF

MHI

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.
Livsmed elsverkets föreskrift er om

.45

d

ricksvatten ( LIVSFS 2OL7 :2)

Besluta om fastställande av

12 5

program för faroanalys samt

2017:2

LTVSFS

MHI

undersökningsprogrammet
och dess parametrar,
provtagningspunkter och
frekvensen av normal
respektive utvidgad
undersökning.
3.46

Besluta om minskning av

12aSL|VSFS20t7:2

MHI

undersökningar

33 (4s)
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r.2

Bostadsanpassning

Ärendetyp

+,4

(1992:1574) om

Lag

bostadsanpassningsbidrag,

bostadsa

två (2) prisbasbelopp.

bidrag

Besluta i ärenden om

Lag(2O18:222) om

n

passn i ngsbid rag,

n

Besluta i ärenden om

Lag (1992:1574) om

bostadsanpassningsbidrag,

bostadsa npass

fyra (4) prisbasbelopp.

bidrag

Besluta i ärenden om

Lag(2O78:2221om

fyra

(

passn i ngsbid rag,

) prisbasbelopp.

BABH

BABH

bostadsa n passn i ngs-

bidrag

n

Kommentar/villkor

passn i ngs-

två (2) prisbasbelopp.

bostadsa

4.5

Delegat

Besluta i ärenden om

bostadsa

4.3

Lagrum

bostadsa

n

n

i

FC

ngs-

FC

passn i ngs-

bidrag

Besluta om avslag i ärenden

Lag (1992:157) om

om

bostadsanpassn ings-

bostadsanpassningsbid rag,

bidrag

BABH

två (2) prisbasbelopp.
4.6

Besluta om avslag i ärenden

Lag(2OI8:222) om

om

bostadsan passnings-

bostadsanpassningsbidrag,

bidrag

BABH

två (2) prisbasbelopp.
4.7

Besluta om avslag i ärenden

Lag (1992:157) om

om

bostadsa n passn i ngs-

bostadsanpassningsbid rag,

bidrag

FC

fyra (4) prisbasbelopp.
4.8

Besluta om avslag i ärenden

Lag(2O78:2221om

om

bostadsanpassn ings-

bostadsanpassningsbid rag,

bidrag

FC

fyra (4) prisbasbelopp.

34 (4s)
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5.0

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

9 kap. 14 $ PBL

BH

Samråd med FC eller
bör ske.

FJ

9 kap. 19 5 PBL

BH

9 kap. 22 S 1 st. PBL

BH

9kap.22 S2st.

BH

Samråd med FC eller
innan beslut om

FJ

Lovärenden
5.1

"Frivillig ansökan"
Prövning av åtgärder
som inte kräver lov.

5.2

Villkorsbesked
Lämna ett villkorsbesked
på begäran av sökande.

5.3

Ofullständig ansökan
Förelägga sökanden av

lov eller förhandsbesked
att komplettera en
ofullständig ansökan.
5.4

Awisa ofullständig

PBL

ansökan

awisning.

Om föreläggandet inte

följs ta beslut om att
awisa eller avgöra
ansökan i befintligt
skick.
5.5

Förlängd
handläggningstid

9 kap. 27 $ PBL

BH

Samråd med FC eller

BH

Avser åtgärd som måste
anmälas till kommunen

FJ.

Beslut att förlänga

handläggningstid för lov
eller förhandsbesked.
5.6

Samordning
Beslut om att
samordning med
miljönämnd inte ska ske
om det finns särskilda
skä1.

9kap.24 S2st.

PBL

enligt9kap.6$MB.
Samråd bör ske med

eller

FC

FJ.

35 (4s)

/

&-rr.

5.7

Prövning av lov och
förhandsbesked
Beslut att bevilja eller
avslå bygg-, mark- och

rivningslov,
tidsbegränsat bygglov
samt förhandsbesked.

9 kap. 30- 38 5 PBL, 16
kap.7 $ PBL,6 kap. 1-4
5 PBF

BH

Delegering av lovbeslut
gäller aldrig beslut som
är av principiell eller
större betydelse.
Delegationen gäller ej

heller:
a) Om den sökta
åtgärden avviker från DP
eller OB och

genomförandetiden
fortfarande gäller,
b) åtgärden innebär att
BYA överstigs med mer
än 75 % eller större

awikelse från
byggnadshöjden än 0,4
m.

c) Nybyggnation utanför
DP eller OB, avseende

permanentbostad eller
fritidshus, när
förhandsbesked inte
meddelats och

åtgärdens BYA
överstiger 20O m2.
d)Tillbyggnad av
huvudbyggnad utanför
DP eller OB, om BYA
efter tillbyggnaden
utgör mer än 50 % av
huvudbyggnadens BYA
eller BYA efter
til lbyggnaden överstiger
2OOm2.
e) Rivningslov för
byggnad som ur

historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har
större värde eller rivning
som kräver beslut enligt
annan författning.

f) Förhandsbesked om
BYA

överstiger 20O m2.

För åtgärder som avser

nybyggnation inom
detaljplan för handel,
kontor, hantverk eller
industri ska samråd ske

/

36 (4s)

olle'

med FC eller FJ om BYA
överstiger 2 000 m2.

5.8

Verkställa lov

9kap.42a5PBL

FC

9 kap. 45 5 PBL

BH

9 kap. 46 5 PBL

BH

9 kap. 46 $ PBL

BH

Beslut att verkställa lov
tidigare än vad som

följer av 9 kap. 42 a 5 1
st. PBL.
Bygg-, rivnings- och markåtgärder
5.9

Handläggningstid

Samråd med FC eller

FJ

Samråd bör ske med

FC

Beslut att förlänga
handläggningstid för
anmälningspliktig
åtgärd.
5.10

Ofullständig anmälan
Förelägga sökanden av
mälningspliktig åtgärd

an

att komplettera en
ofullständig anmälan.
5.11

Awisa ofullständig
anmälan

eller

FJ.

Beslut att awisa
anmälan om
föreläggande inte följs
eller avgöra ärende i

befintligt skick.
5.72

Tillåta byggnadsverk att
tas i bruk

10kap.45PBL

BH

Samråd ska ske med

eller

FC

FJ.

Besluta att ett
byggnadsverk får tas i
bruk utan att slutbesked
lämnas.
5.13

Ny kontrollansvarig
Beslut att utse ny

10 kap.13 5 PBL

BH

10 kap.18 5 2 st. PBL

BH

Kompletterande

IOkap.2251st.2p

BH

handlingar

PBL

kontrollansvarig om
tidigare kontrollansvarig
lämnat sitt uppdrag.
5.74

Kontrollplan
Beslut att det inte
behövs en kontrollplan

för rivningsåtgärder.
5.15

Avser ärenden som inte
kräver tekniskt samråd.

Förelägga byggherre att
komplettera med
handlingar för prövning
av startbesked.

/

37 (4s)
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5.16

5.77

5.18

Bevilja startbesked
Beslut om att bevilja
startbesked.

10 kap. 23- 24 5 PBL,

BH

10kap.2251st.1p
PBL

Vägra startbesked
Beslut om att vägra

10 kap.23-245PBL,

startbesked.

PBL

Kompletterande villkor

10 kap.29 5 PBL

BH

I0kap2251st.1p

BH

Samråd bör ske med

eller

Beslut om

FC

FJ.

kompletterande villkor

för bygg- och
rivningsåtgärder.
5.19

Slutbesked

10 kap. 34- 37 5 PBL

BH

Samråd bör ske med

Lämna slutbesked eller
sl utbesked

interimistiskt

sl

s.20

Färdigställandeskydd
Prövning av och beslut
fråga om
färdigställandeskydd.

FC

eller FJ innan beslut
fattas om interi mistiskt

3 5 lag (2014:227) om

utbesked.

BH

färdigställandeskydd
i

Tillsyn
5.21

Enkelt avhjälpta hinder
Beslut att lämna

anmälan om enkelt
avhjälpta hinder utan
åtgärd och att avskriva
ärendet.
5.22

Avskrivning

11 kap. 5 5, 8 kap. 2 5

2 st., t2 5 2 st.
BFS

2011:13

-

BH

PBL,

HIN 2

och BFS 2O79:9

11kap.55PBL

-

HIN 3

BH

BH samråder

med

Beslut att i ett

vid behov

FJ.

tillsynsärende lämna
ärendet utan åtgärd och
att avskriva ärendet.
5.23

lngripandebesked

11 kap. 7

BH

11kap.95PBL

BH

BH samråder vid behov
med FJ.

11 kap. 17 5 PBL

BH

BH samråder vid behov
med FJ.

Beslut om ett ingripande
är motiverat eller inte.

5.24

Tillträde

samråder vid behov
med FJ.

BH

S

Beslut att begära biträde
av polismyndighet för
tillträde enligt 11 kap. 8
S PBL.

5.25

Lovföreläggande
Beslut om
lovförelåggande, om
åtgärd som kräver lov
har utförts där lov går
att ge i efterhand.

38 (4s)
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5.26

Föreläggande om

11 kap, 18 5

BH ska samråda

BH

med

FJ.

underhållsutredning

OBS! För närvarande

Beslut om föreläggande
av underhållsutredning.

saknas särskilt
certifierade sakkunniga
enligt 10 kap. 8 5 p. 2
PBL.

5.27

5.28

Förbjuda fortsatt arbete
eller åtgärd Beslut att
förbjuda fortsatt arbete
eller åtgärd.
Förbjuda användning av
byggnadsverk

11 kap. 30- 32 5 PBL

Förbud kan förenas med
vite.

BH

BH ska samråda med

och
11 kap. 33 S 1-2 st. PBL

FJ

FC.

Förbud kan förenas med
vite.

BH

Beslut att förbjuda
användning av

BH ska samråda

byggnadsverk för

eller

byggnader med brister
som kan äventyra
säkerheten samt för

med

FJ

med

FJ

FC.

byggnader som saknar

förutsättningar för
sl

5.29

utbesked.

Funktionskontrollant
Beslut att utse annan
funktionskontrollant om

11 kap. 34 5 PB

BH

BH ska samråda

eller

FC.

Jfr. 37 5

FL.

tidigare åsidosatt sina
skyldigheter samt
anmälan till den som
certifierat kontrollanten.

s.30

Entlediga

11 kap. 35 5 PBL

BH ska samråda med

BH

kontrollansvarig Beslut
att entlediga

eller

FC.

Jfr. 37 5

FJ

FL.

kontrollansvarig och
underrätta den som

certifierat den
kontrol lansvarige samt

fatta beslut om en ny
kontrollansvarig.
5.31

Handräckning
Beslut att ansöka om
handräckning hos
kro nofogdemynd igheten
när någon har underlåtit
att utföra arbete eller
vidta åtgärd.

11 kap. 39 5 PBL

BH

efter samråd

med

FJ

eller

FC.

Kan medföra
ersättn ingsskyld igh et
enligt 14 kap. 2 5 PBL.

3e (4s)

/

ffi $RJ

Hissar och ventilationssystem

s.32

Föreläggande hiss Beslut
om föreläggande mot

11 kap. 19- 20 5 PBL, 3
kap. 10 och 18 5 PBF,

BH

11 kap. 19- 20 S PBL, 5
kap. 1-7 5 PBF.

BH

fastighetsägare som inte
fullgör sina skyldigheter
gällande säkerhet och
tillgänglighet för hissar
och andra motordrivna
anordningar.
5.33

Föreläggande

ventilationssystem
Beslut om föreläggande
mot fastighetsägare som
inte fullgör sina

skyldigheter för

funktionskontroll av
ventilationssystem.
5.34

Användningsförbud
Beslut om
användningsförbud för
hissar och andra
motordrivna
anordningar.

5 kap. 12- 15 5 PBF

BH

5.35

Särskild besiktning
Beslut om särskild
besiktning av hissar och
andra motordrivna
anordningar.

8 kap. 6 $ PBF, 5 kap. 9
5 PBF

BH

5.36

Besiktningsintervall och
anstånd

3 kap. 16-17 5 BFS
2011:12 med

BH

Samråd bör ske med

BH

Tillämpas utifrån miljöoch byggnadsnämndens
taxa som beslutats av
kommunfullmäktige

Beslut om längre

FJ

ändringar

besiktningsinterval I eller
anstånd med besiktning
av hissar och andra

motordrivna
anordningar.

Avgifter
5.37

Avgift
Beslut om avgifter

12kap.85PBL

40 (4s)

/

ffiaR,

6.0

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Besluta om

7 kap. 9 och

MHI

föreläggande eller

12 55 LTLP

Villkor/Anmärkning

förbud utan
vite samt besluta om
föreläggande eller

förbud med vite upp

till

10 000 kr

i

tillsynsärende.
Handlägga och

5 kap, 15 5 LTLP

MHI

7 kap.3-4 55 LTLP

MHI

Utfärda varningar

7 kap. 13 5

MHI

samt förbjuda

LTLP

besluta i ärenden
avseende

anmälningar och
handel med
elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare.
5.3

Utöva tillsyn inom

kommunens
ansvarsområde.

försäljning avseende
elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare.
6.5

Besluta att ta ut avgift

8kap.25

för tillsyn av detalj-

LTLP

MHI

och partihandlare
med

försäljningstillstånd
samt för tillsyn av

elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare
enligt kommunens
taxa.

4t (4s)

/

ffiK)

6,6

Besluta om att begära

7 kap. 19 $ LTLP

handräckning från

MHI efter samråd

med MS,

FJ

eller

FC

Polisen för att kunna

utöva tillsyn

t.o

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

7.7

Avge yttrande till

65

MHI

länsstyrelsen om

bilskrotning

auktorisation av

sförordning

bilskrotare.

en

Kommentar/villkor

(2007:186)
7.2

Flyttning av fordon

SFS

MHI

2003:639, 2
5

7.3

Företräda MBN vid

4 kap. 25 5

samråd med

FBL

SA

lantmäterimyndighet
en med rätt att anföra

att frågan om
förhandsbesked eller
bygglov ska avgöras

innan
fastighetsbildning
sker
7.4

Godkänna förrättning,

15 kap. 11 5

förrättn i ngsbesl ut

FBL

5A

eller gränsutmärkning
.5

Företräda MBN vid

19SLL

SA

samråd med

lantmäterimyndighet
en med rätt att anföra

att frågan om
förhandsbesked eller
bygglov ska avgöras

innan ledningsrätt
sker

/

42 (4s)

ffiz,

7.6

Godkänna beslut eller

28511

SA

21SAL

SA

30$AL

SA

åtgärd
7

Företräda MBN vid
samråd med

lantmäterimyndighet
en med rätt att anföra

att frågan om
förhandsbesked eller
bygglov ska avgöras

innan
gemensamhetsanlägg
-ning inrättas
7.8

Godkänna beslut eller
åtgärd

43 (4s)

/

6KK'

Bilaga 1 - Förkortningslista
Befattningar

Ordf.
2:e vice Ordf.
Adm
BAB H
BH
l-:e vice

Förste vice ordföranden i MBN

Andre vice ordföranden i MBN

Administratör
Bostadsa

n

passn ingsbid ragsha nd lägga re

Bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller plan- eller
bygglovsa rkitekt

FC
FJ
MHI
MS
Ordf.
SA

Förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen
Förvaltningsjurist

Miljö- och hälsoskyddsinspektör eller miljöinspektör
Miljösamordnare
Tjänstgörande ordförande i MBN
Stadsarkitekt

Nämnder och enheter

KS
MBN
MBF
MHE
PBE

Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Plan- och byggenheten

Begrepp
BYA

Byggnadsarea enligt

DP

Detaljplan

OB

Områdesbestä

OVK

Obligatorisk venti lationskontroll

öp

Översiktsplan

m

(SS

021054:2009)

melser

Författningar
AF

Avfallsförordni ng (SFS 2011:927)

AL

An läggn i ngslag (SFS197 3:1,149)

BBR

Boverkets byggregler

FAM

Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Förordning (2006:814) om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska produkter

FAOKF

FAOKL

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter

FBE

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
44 (4s)

/

trF"usu

FBL

Fastighetsbild ningslagen (1970:988)

FMH

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

FOS

Förordning 1998:1252 om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m.

FL

Förvaltningslag (2017:900)

KL

Kom m u na I ag (2017 :7 25)

LBE

Lag (2010:10L1)

I

LHV

om brandfarliga och explosiva varor
Lag (2006:805) om foder och animaliska produkter
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

LIVSFS

Livsmedelsverkets föreskrifter om

LL

Led

LivsL

Livsmedelslag (2006:804)

LivsF

Livsmedelsförordning (2006:813)

LIVS

Livs med

LTLP

Lag om

LFAB

MB

n

i

d

ricksv atten 2017:2

ngsrättslag ( 1973 :3"144)

elsverkets föreskrift

tobak och liknande produkter (2018:2088)
Miljöbalk (1998:808)

NFS

Miljötillsynsförordningen (2011: 13)
Natu rvå rdsverkets författn i ngssa m i ng

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:a00)

PBF

Plan- och byggförordning (2011:1333)

PBL

Plan- och bygglag (2010:900)

SSMFS 2OI2:5

Strå lsä kerhetsmyndighetens

SSF

Strå lskyddsförord

SSL

Strålskyddslag (2018:396)

SJVF

Jord bru ksverkets

MTF

I

föreskrifter om sola rier och
a rtificiella solningsanläggningar
n

i

ng (2018 :506)

författn ingssa

m

Ii

ng, föreskrifter och

a

II

mä n na

råd
TF

Tryckfri hetsförord

n

i

ng ( 1949 : 105 )

4s (4s)

Å

e?W

