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Inledning 

Vad är delegering  

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap.  

Enligt kommunallagens 6 kapitel 37 § samt 7 kapitel 5 § får en nämnd uppdra åt 
presidiet, ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra delegerat beslut som 
fattats av delegat. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kapitel 38 §, 
dock inte delegeras:  

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet,  

• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,  

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

• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  

Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker 
och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän. 

Verkställighet och delegering 

Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter och inte ger utrymme för 
självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren 
verkställighet. Dessa ska därför inte finnas i delegationsordningen. Exempel på 
ärenden som klassas som ren verkställighet är avgiftsdebitering enligt fastställd 
taxa, beslut om semester enligt semesterlagen eller beslut om färdtjänst enligt 
fastställda riktlinjer.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en verkställighetslista som stöd 
för handläggare. Listan revideras kontinuerligt och beslutas av förvaltningschef. 

Delegationsordningens beslutsstruktur 

När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts 
att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänstepersonen övergår 
delegationen till överordnad chef. Den funktion som anges i dokumentet är den 
mest långtgående delegaten, i delegationsordningens beslutsstruktur är det 
inbyggt att delegationsbeslut alltid kan lyftas uppåt i hierarkin. Ett beslut som 



 
 

redan har fattats med stöd av delegering är ett nämndbeslut och kan därför inte 
återtas av tjänsteperson. 

Vad gäller nyanställd delegat så äger de inte rätt att fatta beslut på delegation 
förrän närmsta chef beslutat att delegat får fatta beslut på delegation. 

För några typer av ärenden i delegationsordningen anges ”Samråd ska ske 
med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteperson före beslut 
fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges.  

Vidaredelegering  

I de ärenden då nämnden med stöd av kommunallagen 7 kapitel 5 § delegerat 
beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef även rätt att uppdra åt 
annan anställd att fatta beslut i dennes ställe. Beslutet ska redovisas för nämnd så 
snart det är möjligt.   

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av fattade delegationsbeslut ska ske (så snart det är möjligt vid) till 
nästkommande sammanträde.  

Vid anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska följande framgå: 

• Diarienummer - ärendet ska gå att identifiera 

• Datum för beslut 

• Handlingsnamnet – vad delegationsbeslutet är döpt till 

• § i delegationsordningen som beslutet fattats med stöd av 

• Titel på den delegat/ersättare som fattat beslutet 

Överklagandetid 

Ett kommunalt beslut kan överklagas på olika sätt.  

Om beslutet överklagas med stöd av förvaltningslagen börjar överklagandetiden 
gälla från dess att den person beslutet gäller har tagit del av beslutet (så kallat 
förvaltningsbesvär). Överklagandetiden är tre veckor. 

Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen (så kallad 
laglighetsprövning) räknas tiden för överklagande från den tidpunkt då 
protokollet vid vilket delegeringsbeslutet anmälts har anslagits på kommunens 
anslagstavla. Överklagandetiden är tre veckor. 



 
 

Brådskande ärenden  

Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en 
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna delegation 
ska framgå i delegationsordningen.  

Delegation med hänvisning till att ett ärendes avgörande är brådskande ska 
användas restriktivt. 

Jäv  

Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kapitel 28-32 §§ gäller också vid 
delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut eller i övrigt 
handlägga ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till 
annan behörig delegat eller till nämnden för beslut. 

  



  

 

Förkortningar 

Lagar/avtal   Beslutsorgan/delegater 

 

MB Miljöbalken  Ordf. Myndighetsnämndens ordförande  

MPF Miljöprövningsförordning   Vice ordf. Myndighetsnämndens vice ordförande 

FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  FC Förvaltningschef  

FFAB Förordning om foder och animaliska biprodukter  VC Verksamhetschef 

FSMB Föreskrifter meddelade med stöd av Miljöbalken  EC Enhetschef 

NFS Naturvårdsverkets författningssamling  BI Byggnadsinspektör 

BFS Boverkets föreskrift  TI Trafikingenjör 

LL Livsmedelslag  TH Trafikhandläggare 

LF Livsmedelsförordning   MI Miljöinspektör 

KL Kommunallag  SA Stadsarkitekt 

FL Förvaltningslag    

TF Tryckfrihetsförordning    

DSF Dataskyddsförordning    

GDPR General Data Protection Regulation    

OSL Offentlighet- och Sekretesslag    

SSF Strålskyddsförordning     

SSL Strålskyddslag    

SSMFS Strålskyddsmyndighetens föreskrift om solarier     

LGS Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning  

   

FVV Förordning om vattenverksamhet    

MTF Miljötillsynsförordning    

SLVFS Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten    

PBL Plan- och bygglag    

ÄPBL Äldre plan- och bygglag    
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PBF Plan- och byggförordning    

BBR Boverkets byggregler    

TRF Trafikförordning    

SJVFS Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket.    

 

  



9 
 

A. Allmänna ärenden  

A. 1 Allmänna frågor 

 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

A.1.1 Förtroendevaldas deltagande i 
externa kurser, konferenser och resor. 

 

 Ordf.  FC  

A.1.2 Representation och uppvaktningar 
som överstiger belopp i fastställda 
riktlinjer för representation och 
uppvaktning. 

 Ordf. 

 

FC  

A.1.3 Avge yttranden över remisser som 
inte bedöms vara av principiell vikt 

 EC VC  

B. Juridik  

B.1. Allmänna juridiska ärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

B.1.1 Besluta i ärenden som vanligen ska 

beslutas av nämnd men är så brådsk-

ande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas.  

KL 6 kap. 39 

§ 

Ordf.  Används sparsamt och endast i de fall nämnden inte hinner 

sammankallas. Beslut ska anmälas till nästkommande 

nämndsammanträde. 

B.1.2 Beslut om att föra nämndens talan 

(överklaga överprövat beslut, förvalt-

ningsbesvär) i mål eller ärende. 

KL 7 kap. 5 §  FC  Gäller inte i mål och ärenden där någon annan ska föra 

nämndens talan på grund av lag, annan författning eller 

beslut av kommunfullmäktige.  
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B.1.3 Rätt att föra nämndens talan i mål 

eller ärende, med rätt att genom full-

makt sätta annan i sitt ställe.  

 
FC Kommun-

jurist 

Gäller inte i mål och ärenden där någon annan ska föra 

nämndens talan på grund av lag, annan författning eller 

beslut av kommunfullmäktige. 

B.1.4 Beslut om rättidsprövning av 
överklagat beslut fattat på delegation  

 Delegaten i 

ursprungs-

beslutet 

  

B.1.5 Beslut om rättidsprövning av 
överklagat beslut i nämnd  

 Handläggare   

B.1.6 Avvisning av för sent inkommen 
överklagan 

FL § 45 EC   

B.1.7 I överklagat ärende ompröva 

beslut eller lämna yttrande till över-

prövande instans i ärende där 

ursprungsbeslutet fattats av delegat. 

FL 39 § Delegaten i 

ursprungs-

beslutet 

 
 

B.1.8 Beslut om att begära inhibition. FL 48 §  FC  
 

 

B.1.9 Beslut om att överklaga beslut och 

domar som innefattar ändring av dele-

gatens beslut vid laglighetsprövning. 

KL 13 kap. 2 

§ 

FC 

 

 
 

B.1.10 Avvisande av ombud FL14-15 §§ FC   

B.1.11 Rätt att företräda nämnden vid 

muntlig förhandling i domstol eller 

annan överinstans, med rätt att genom 

fullmakt sätta annan i sitt ställe. 

 Kommunjurist  Kommunjurist med biträde av sakkunnig från 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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B 1.12 Avge yttrande i ärende enligt 

Plan- och bygglagen angående bygglov, 

rivningslov och marklov. 

 Handläggare   

B.1.13 Avge yttranden till Lantmäteriet i 

samråd och förrättningar 

 Enhetschef   

 

C. Allmänna handlingar och personuppgifter 

C.1.1 Beslut om att inte lämna ut allmän 

handling och/eller att utlämna handling 

med förbehåll. 

TF 2 kap. 14 

§, OSL 6 kap. 

3 § och 10 

kap. 4,13,14 

§§ 

FC   

C.1.2 Teckna avtal med personuppgifts-

biträde 

Art. 28.3 

GDPR 

Verksamhets-

utvecklare 

  

C.1.3 Teckna avtal med 

personuppgiftsansvarig 

Art. 28.3 

GDPR 

Verksamhets-

utvecklare  

  

 

C.1.4 Besluta om registrerades 

rättigheter 

Art. 12.5 och 

15-21 DSF 

Verksamhets-

utvecklare 

  

C.1.5 Fastställa registerförteckning  Art. 30 DSF Verksamhets-

utvecklare 

  

C.1. 6 Beslut att anmäla 

personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Art. 33 DSF FC   
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C.1.7 Beslut att meddela registrerade vid 

inträffade personuppgiftsincidenter 

Art. 34 DSF Dataskydds-

samordnare 

  

 

D. Ekonomi 

D.1 Omdisponering av anslag Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

D. 1.1 Omdisponering av anslag inom 

driftbudget för förvaltningens samtliga 

verksamheter och enheter. 

 FC   

D.2 Beslutsattestanter Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

D. 2.1 Beslut om att utse och/eller ändra 

beslutsattestanter samt ersättare för 

dessa 

Regler för 

ekonomiska 

transaktioner 

p. 5 

FC   

D.3 Statsbidrag Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

D. 3.1 Ansökan om statsbidrag och EU-

bidrag för enskilt projekt 

 VC  Samråd ska alltid ske med FC innan ansökan. 

D. 4. Överlåtelse och försäljning  Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

D.4.1 Överlåtelse eller försäljning av lös 

egendom för belopp mellan 5 000 kr upp 

till 1 pbb 

 EC  Överlåtelse av lös egendom upp till 5000 kr räknas som 

verkställighet. 
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D.4.2 Försäljning av lös egendom för 

belopp mellan 1 och 3 pbb 

 VC   

D.4.3 Beslut om försäljning av lös egen-

dom för belopp upp till 4 pbb. 

 FC   

D. 5. Reglering av taxa enligt index  Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

D.5.1 Indexreglering av taxa enligt 

miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om 

foder och animaliska biprodukter, 

strålskyddslagen och lagen om 

sprängämnesprekursorer 

 VC  Beslutet avser att ändra de i taxan antagna avgifterna samt 

handläggningskostnad per timme enligt Sveriges 

kommuner och landstings riktlinjer för procentsats om 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt 

publicerad uppgift för oktober månad. Utgångspunkt för 

indexuppräkning är oktober månad 2019. 

D.5.2 Indexreglering av taxa för bygglov 

och strandskyddsdispens 

 VC  Beslutet avser att ändra de i taxan antagna avgifterna samt 

handläggningskostnad per timme enligt Sveriges 

kommuner och landstings riktlinjer för procentsats om 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt 

publicerad uppgift för oktober månad. Utgångspunkt för 

indexuppräkning är oktober månad 2019. 

D.5.3 Indexreglering av taxa för flytt av 

fordon 

 VC  Beslutet avser att ändra de i taxan antagna avgifterna 

enligt konsumentprisindex (KPI). 
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E Upphandling 

Prisbasbelopp: Justeras årligen 
Direktupphandlingsgräns, tröskelvärdet och tröskelvärdet för entreprenadupphandling: Se belopp för aktuellt år  
 

E Upphandling Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

E.1.1 Antagande av anbud inom respektive 
ansvarsområde mellan direktupphandlings-
värdet och tröskelvärdet och som inte avser 
ramavtal eller entreprenadsupphandling 

 VC 
 

 

E.1.2 Antagande av anbud överstigande 
tröskelvärdet och som inte avser ramavtal 
eller entreprenadsupphandling.  

 FC   

E.1.3 Antagande av anbud för nämndens 
räkning avseende ramavtal och beslut om 
eventuell förlängning av gällande sådant 
avtal inom respektive ansvarsområde 

 VC 
  

E.1.4 Antagande av anbud under 20% av 
tröskelvärdet för entreprenadupphandling  

 FC 
 

 

E.1.5 Utnämnande av anbudsöppnare inom 
respektive område. 

 VC   
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E.2 Direktupphandling av material och 
tjänster 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

E.2.1 Beslut om direktupphandling av 
material, varor och tjänster för ett belopp 
mellan 1 och 3 pbb 

 VC  Inköp av material under 1 pbb räknas som 
ren verkställighet. 

E.2.2 Beslut om direktupphandling av 
material, varor och tjänster mellan 3 pbb och 
direktupphandlingsgränsen enl LOU 

  

VC 

  

Förvaltningschefen informeras 

 

F. Miljöärenden 

F 1. Allmänt Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Är rätten delegerad att besluta om 
tillstånd/dispens i en viss 
ärendegrupp innefattas även rätten 
att: 

    

F. 1. 1 Bifalla eller avslå en ansökan     

F.1.2 Förena 
tillstånd/godkännande/dispens/undant
ag med villkor 

    

F.1.3 Besluta vad som i övrigt ska gälla 
för beslut om tillstånd, godkännande, 
dispens eller undantag enligt vad som 
anges i särskilda bestämmelser 
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F.1.4 När så är föreskrivet förelägga 
sökanden att avhjälpa brist i 
ansökningshandlingarna vid äventyr att 
bristen avhjälps på sökandens 
bekostnad eller ansökan avvisas (19 
kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § 
MB) 

    

F.1.5 Besluta att avvisa en ansökan, när 
förutsättningarna inte finns för att ta 
upp ärendet till behandling i sak 

    

F.1.6 Avskriva ett ärende från vidare 
handläggning (om en ansökan har 
återkallats eller frågan förfallit av annan 
anledning) 

    

F.1.7 Besluta om rättelse/ändring av 
beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 36 § 
respektive 37-39 §§ förvaltningslagen 

    

F.1.8 Besluta om att återkalla tillstånd, 
när verksamheten slutligt upphört eller 
nytt tillstånd ersätter tidigare tillstånd 

24 kap. 3 1 
första stycket 
5-6 MB 

   

     

Är rätten delegerad att besluta i 
anmälnings- eller tillsynsärende 
innefattas rätten att: 

    

F.1.9 Meddela förelägganden eller 
förbud i tillsyns- och 
anmälningsärenden 
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F.1.10 Lämna en anmälan eller ett 
klagomål utan åtgärd 

    

F.1.11 Avskriva ett ärende från vidare 
handläggning (om en anmälan har 
återkallats eller frågan förfallit av annan 
anledning) 

    

F.1.12 Besluta om rättelse/ändring av 
beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 36 § 
respektive 37-39 §§ förvaltningslagen 

    

F.1.13 Besluta att ålägga tidigare ägare 
eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller 
nyttjanderättshavares namn och adress. 

MB 26 kap. 13 
§ 

   

F.1.14 Besluta att förena föreläggande 
eller förbud med vite om högst 5 000 
kronor. 

MB 26 kap. 14 
§ 

   

F.1.15 Besluta att sända föreläggande 
eller förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare till fastighet m.m. till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i inskrivningsregistret. 

MB 26 kap. 15 
§ 

   

F.1.16 Besluta att begära att den som 
bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa 
eller påverka miljön skall lämna förslag 
till kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder 

MB 26 kap. 19 
§ 3 st. 

   

F.1.17 Besluta att förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd 

MB 26 kap. 21 
§ 
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att lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen. 

F.1.18 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. 

MB 26 kap.  
22 § 1 st.  

   

F.1.19 Besluta att föreskriva att 
undersökning av verksamhet och dess 
verkningar i stället skall utföras av 
någon annan och att utse någon att göra 
sådan undersökning. 

MB 6 kap. 22 § 
1 st. 

   

F.1.20 Besluta att förena beslut om 
undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess 
undersökningen är slutförd. 

MB 26 kap. 22 
§ 3 st. 

   

F.1.21 Bestämma att beslut vid anmälan 
eller i tillsynsärende ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

MB 26 kap. 26 
§ 

  Obs att det inte är delegerat att dispenser och tillstånd ska 
gälla även om de överklagas.  

F. 1.22 Besluta att meddela förbud vid 
vite av högst 5 000 kr att rubba eller 
skada mätapparat eller liknande 
utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar. 

MB 28 kap. 1 
och 7 §§  
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F 2. Miljökonsekvensbeskrivningar 
och annat beslutsunderlag  

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Yttranden     

F.2.1 Avge yttrande inom ramen för 
undersökningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

6 kap. 6 § MB MI   

F.2.2 Avge yttrande inom ramen för 
avgränsningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

6 kap. 10 § MB MI   

F.2.3 Avge yttrande till 
verksamhetsutövare vid 
undersökningssamråd inom ramen för 
undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

6 kap. 24 § MB MI   

F.2.4 Avge yttrande till 
verksamhetsutövaren vid 
avgränsningssamråd inom ramen för en 
specifik miljöbedömning 

6 kap. 30 § MB  MI   

 

F 3. Skydd av område Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Tillstånds/Dispensbeslut     

F.3.1 Besluta i ärende om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna med 
undantag för områden där länsstyrelsen 
har beslutsrätt. 

MB 7 kap. 18b  

 

MI  BI har delegation i ärenden med koppling till fråga om 
bygglov.  

Tillsyn     
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F.3.2 Besluta i tillsynsärenden gällande 
områden eller djur- eller växtart över 
vilka kommunen har tillsyn enligt MB 7 
kap.  

Miljötillsynsför
ordningen 
(2011:13) 
2 kap. 9 § 
Kommunens 
vattenskyddsfö
reskrifter  

MI   

Yttranden     

F.3.3 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärende om dispens från strandskydds-
bestämmelserna. 

 MI   

F.3.4 Besluta avge yttrande i ärende om 
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 
MB 

MB 12 kap. 6 § MI   

Vattenskyddsområde     

F.3.5 Besluta i ärenden (tillstånd, 
anmälan eller dispens) om 
vattenskyddsföreskrifter som 
kommunen har meddelat. 

MB 7 kap. 22 § EC   

F.3.6 Besluta i ärenden om undantag 
från vattenskyddsföreskrifter som 
länsstyrelsen har meddelat, i den mån 
länsstyrelsen har överlåtit beslutande-
rätten 

MB 7 kap. 22 § EC   

Yttranden     

F.3.7 Yttrande till länsstyrelsen över 
dispenser från skyddsföreskrifter för 
vattentäkter 

 EC   
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F 4. Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Tillstånds/Dispensbeslut     

F.4.1 Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett eller att ansluta vatten-
toalett till befintlig avloppsanordning 
eller att inrätta annan avloppsanordning 
som är tillståndspliktig enligt 
kommunens lokala föreskrifter. 

FMH 13 § 

Lokala 
hälsoskydds-
föreskrifter för 
Kumla 
kommun 

MI   

F.4.2 Besluta i ärende om ändring av 
tillståndspliktig avloppsanordning 

FMH 14 § 

 

MI   

F.4.3 Besluta i ärende om tillstånd för att 
inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten 

FMH 17 §  

Kommunens 
vattenskyddsfö
reskrifter 

MI   

F.4.4 Besluta i ärende om tillstånd eller 
dispens enligt lokala hälsoskydds-
föreskrifter för Kumla kommun. 

Lokala 
hälsoskydds-
föreskrifter för 
Kumla 
kommun 6 och 
8 §§ 

MI   

     

Anmälningsärenden     

F.4.5 Besluta i ärende om anmälan för 
att inrätta annan eller ändra 
avloppsanordning än vad som avses i 13 
§ FMH 

FMH 14 § MI   
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F.4.6 Besluta i ärende om anmälan för 
att inrätta en värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten 

FMH 17 § 
första stycket 

MI   

F.4.7 Besluta i ärenden om anmälan om 
att driva eller arrangera viss verksamhet 
enligt 38 § FMH. 

FMH 38 § MI   

F.4.8. Besluta i ärende om anmälan av 
miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen 

9 kap 6 § MB MI  Verksamheter med beteckning C samt anmälningspliktiga 
ändringar för verksamheter med beteckning B.  

Tillsynsärenden     

F.4.9 Beslut om villkor av mindre 
betydelse som miljödomstol eller 
länsstyrelse i beslut om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa 

MB 22 kap. 25 
§ 3 st 

EC   

F.4.10 Medge anstånd att lämna in miljö-
rapporten. 

Naturvårdsver
kets 
författnings-
samling 
2006:9, 6 §  

EC   

F.4.11 Förelägga om avhjälpande av 
brist i statusrapport som inlämnats 
enligt 1 kap. 24 § 
Industriutsläppsförordningen och inte 
uppfyller kraven enligt 1 kap. 23 § 
samma förordning 

1 kap. 25 § 
Industriutsläpp
sförordningen 

MI   

F.4.12 Besluta i tillsynsärenden i övrigt 
inom miljö- och hälsoskydd 

 MI   
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Yttranden     

F.4.13 Avge yttrande till länsstyrelse 
eller mark- och miljödomstol angående 
behov att komplettera en ansökan vid 
prövning av ansökan om miljöfarlig 
verksamhet 

9 kap. 6 §.9 
kap. 6 b§, 19 
kap. 4§ MB 
respektive 22 
kap. 4 och 10 
§§ MB 

MI   

F.4.14 Avge yttrande till mark- och 
miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. 
kompletteringsremissen vid prövning av 
ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet 

MB 19 kap. 4 §, 
22 kap. 4 och 
10 §§  

FMH 9 § 

EC   

F.4.15 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
anmälningsärende angående ändring av 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. 

1 kap. 11 § MPF 

26 § FMH 

EC   

F.4.16 Avge vissa yttrande i övrigt till 
länsstyrelse och andra myndigheter och 
organisationer i ärenden gällande 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 MI  Exempelvis remisser gällande auktorisation av bilskrot, 
handel med skrot, hotell, eller ärenden av liknande karaktär. 

 

  

F 5. Verksamheter som orsakar 
miljöskador 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Anmälningsärenden     

F.5.1 Besluta i anmälningsärende om 
avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden kan 

FMH 28 § MI   
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F 7. Jordbruksmark och annan 
verksamhet 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

medföra ökad risk för spridning eller 
exponering av föroreningarna. 

Tillsynsärenden     

F.5.2 Besluta i tillsynsärende angående 
förorenade områden enligt kapitel 10 MB 

 

MB 10 kap. 4-
14 §§ 

MI   

F.5.3 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada 

MTF 3 kap 31 § 
2-3 st. 

MB 10 kap 14 § 

FAM 18-21 §§ 

MI   

F.5.4 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada 

MTF 3 kap 31 § 
2-3 st 

MB 10 kap 14 § 

FAM 18-21 §§ 

EC   

F 6. Vattenverksamhet Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Yttranden     

F.6.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärende om anmälan av vattenverksamhet 
eller till länsstyrelse eller mark- och 
miljödomstol i ärende om tillstånd för 
markavvattning 

MB 11 kap. 9a-
b och 13 §§ 

 

MI   
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Tillstånds/dispensbeslut     

F.7.1 Besluta i ärende om undantag från 
föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket 

36 § SJVFS 
2004:62 

MI  Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket. 

Yttrande     

F.7.2 Avge yttrande till länsstyrelsen 
eller Skogsstyrelsen i ärende angående 
anmälan för samråd för 
verksamhet/åtgärd som väsentligt kan 
komma att ändra eller skada 
naturmiljön. 

MB 12 kap. 6 §  MI   

F 8. Kemiska produkter och 
biotekniska organismer  

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Tillstånds-/dispensbeslut     

F.8.1 Besluta i ärende om tillstånd till 
spridning av kemiska bekämpnings-
medel 

SFS 2014:425  
2 kap 40 §  

MI  Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

F.8.2 Besluta i ärenden om dispens för 
spridning av växtskyddsmedel på ängs- 
och betesmarker 

SFS 2014:425 2 
kap 39 §  

MI  Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

F.8.3 Besluta om tillstånd att 
yrkesmässig använda växtskyddsmedel 
utomhus inom de delar av ett 
vattenskyddsområde som betecknas som 
vattentäktszon, primär/inre) skyddszon, 
och sekundär (yttre) skyddszon, eller 
inom hela vattenskyddsområdet när 
zonindelning saknas 

NFS 2015:2, 6 
kap 1 § 

MI   

Anmälningsärenden     
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F.8.4 Besluta i ärende om anmälan av 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel  

SFS 2014:425 2 
kap 41 § 

 

MI  Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

F.8.5 Besluta i ärende om anmälan om 
åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar 

SFS (2007:19)  
18 § 

MI  Förordning om PCB m.m. 

F.8.6 Beslut i anledning av underrättelse 
enligt 9 kap. 1 § NFS 2015:3 

NFS 2015:2, 9 
kap. 1 § 

   

Tillsynsärenden     

F.8.7 Besluta i tillsynsärende om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor och 
spilloljor 

NFS 2021:10 MI  Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor 

F.8.8 Besluta i anmälnings- och 
tillsynsärende om anläggningar som 
innehåller fluorerade växthusgaser  

SFS 2016:1128 MI  Förordning om fluorerade växthusgaser 

F.8.9 Besluta i tillsynsärenden angående 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt. 

SFS (2011:13) MI  Miljötillsynsförordningen 

F.8.10 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) 
122372009 

2 kap 34 § 
MTSF 

MI   

F.8.11 Besluta om föreläggande eller 
förbud enligt de EU-förordningar som 
anges i 26 kap. 30 § MB 

26 kap. 30 § 
MB och där 
angivna 
förordningar 

MI   
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F.8.12 Ansöka om verkställighet vid 
kronofogdemyndigheten inom kontroll 
som miljönämnden utför enligt 26 kap. 
30 § MB 

26 kap. 17 § 
första stycket 
och 30 § MB 

EC   

F.8.13 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 

MI   

Yttranden     

F.8.14 Avge yttrande i ärende om 
dispens från förbud att sprida 
bekämpningsmedel över skogsmark 
eller behandla enskilda trädstammar 

14 kap. 9 § 
tredje stycket 
MB 

MI   

 

F 9. Avfall och producentansvar Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

Tillstånds/Dispensbeslut     

F.9.1 Besluta i ärende om 
dispens/tillstånd att hantera avfall. 

MB 15 kap. 
25 §  

 

MI   

F.9.2 Besluta i ärende om dispens från 
utsorteringskraven avseende bygg- och 
rivningsavfall i avfallsförordningen.  

3 kap. 15 § 
Avfallsförordni
ngen 

MI   

F.9.3 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 

5 kap. 15 § 
Avfallsförordni
ngen 

MI   
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F.9.4 Besluta om undantag från 
bestämmelserna i Renhållningsordning 
för Kumla kommun.  

Kumla 
kommuns 
renhållnings-
ordning 7 § 

 

MI   

Tillsynsärenden     

F.9.5 Besluta i tillsynsärenden enligt 
avfallsförordningen eller kommunal 
renhållningsordning i övrigt 

 MI   

Yttranden     

F.9.6 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärenden om anmälan eller tillstånd för 
yrkesmässig transport av avfall 

SFS (2011:927) 
42 § AF 

MI  Avfallsförordningen 

 

 

F 10. Tillträde m.m. 28 kap MB Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

F.10.1 Besluta om att begära polishjälp 
för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt 
transportmedel för att myndighetens 
uppgifter ska kunna utföras 

MB 28 kap. 1 
och 8 §  

 

MI   
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F 11. Avgifter för prövning och 
tillsyn 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

F.11.1 Besluta om att påföra avgift för 
prövning och tillsyn enligt kommunens 
taxa om avgifter inom miljöbalkens 
tillämpningsområde  

MB 27 kap. 1 §  

Kommunens 
taxa 

MI   

F.11.2 Besluta om nedsättning av avgift 
eller efterskänkande av avgift i enskilda 
fall enligt vad som föreskrivs i 
kommunens taxa.  

MB 27 kap. 1 § 

Kommunens 
taxa 22 §  

EC   

F.11.3 Besluta att beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

1 kap. 2 § och 0 
kap. 5 § FAPT 

MI   

 

 

F 12. Sanktioner Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

F.12.1 Besluta om miljösanktions-
avgifter som inte överstiger 25 000 
kronor.  

MB 30 kap. 3 §   

SFS 2012:259 

MI   

Förordning om miljösanktionsavgifter 

 

 

F 13. Strålskyddslagens område Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

F.13.1 Besluta i ärende om anmälan av 
kosmetiskt solarium som upplåts till 
allmänheten 

10 § SSM-FS 
2012:5  

MI  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar 

F.13.2 Besluta om föreläggande utan vite 8 kap 6 § SSL MI   
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F.13.3 Besluta om att förena 
föreläggande med vite om högst 5000 kr 

8 kap. 7 § SSL MI   

F.13.4 Besluta om att begära 
upplysningar eller handlingar som 
behövs för tillsyn 

8 kap 4 § SSL MI   

F.13.5 Besluta om att omhänderta ett 
radioaktivt material eller en teknisk 
anordning som innehåller ett radioaktivt 
ämne eller som kan alstra strålning 

8 kap. 8 § SSL MI   

F.13.6 Beslut om rättelse på felandes 
bekostnad 

8 kap. 10 § SSL EC   

F.13.7 Besluta om att delegationsbeslut 
inte ska gälla omedelbart 

10 kap. 3 § SSL MI   

F.13.8 Påföra avgift enligt föreskrifter 
enligt kommunens gällande taxa 

10 kap. 4 § SSL 
Kommunens 
taxa 

MI   

F.14 Rökfria miljöer      

F.14.1 Besluta om föreläggande 
avseende skyltning av rökfria miljöer 

6 kap. 2 § och 7 
kap. 9 och 12 
§§ LTLP 

MI   

     

F 15. Tillsyn av 
livsmedelsverksamhet och 
animaliska biprodukter 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

F.15.1 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning eller anläggning 
som omfattas av krav på registrering 
enligt regelverket om material i kontakt 
med livsmedel 

11 § LIVSFS 
2005:20 

MI   
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F.15.2 Beslut om avregistrering av 
livsmedelsanläggning 

Art 10, punkt 2, 
förordning 
(EU) 
20177625, 15 § 
livsmedelsföror
dningen 
(2006:813) 

MI   

F.15.3 Beslut om att i den utsträckning 
det behövs för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet begära 
upplysningar och handlingar 

20 §  
Livsmedelslage
n 

MI   

F.15.4 Beslut att meddela föreläggande 
och förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen 
om animaliska biprodukter, lagen 
(2013:363) om kontroll av ekologisk 
produktion och de föreskrifter som 
meddelats med stöda av lagarna de EU 
och EG-bestämmelser som kompletteras 
av lagen samt de beslut som meddelats 
med stöd av EU och EG-bestämmelserna 

22 § 
Livsmedelslage
n 

MI   

F.15.5 Besluta att förena föreläggande 
och förbud med fast vite upp till 5000 kr 
för respektive adressat i varje enskilt 
ärende.  

23 § 
Livsmedelslage
n 

Viteslagen 
(1985:206) 

MI   

F.15.6 Besluta att ta hand om en vara 
samt – om förutsättningar för det 
föreligger – att låta förstöra varan på 
ägarens bekostnad, om varans värde kan 
tänkas understiga 25 000 kronor 

24 § första och 
andra st, LL 

34 § LF 

EC   
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F.15.7 Beslut att, om det inte finns 
särskilda skäl för något annat, på 
ägarens bekostnad låta förstöra vara 
eller varor som omfattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade med stöd 
av 6 § 6 LL 

24 § tredje st. 
LL 

34 § LF 

MI   

F.15.8 Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet 
av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger. 

27 §LL MI   

F.15.9 Beslut om att förordna att ett 
beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

§ 33 LL MI   

F.15.10 Beslut om rättelse på 
verksamhetsutövarens egen bekostnad 
om någon inte fullgör sina skyldigheter 
enligt lagen, de föreskrifter och beslut 
som 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 MI   

F.15.11 Besluta om att varor ska 
behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas 
till konsumenterna. 

F 20177625 
Art 138 2 c 

MI   

F.15.12 Besluta om att begränsa eller 
förbjuda att varor släpps ut på 
marknaden, förflyttas, förs in i unionen 
eller exporteras samt förbjuda att de 
återsänds till den avsändande 
medlemsstaten eller beordra att de 

F 2017/625 Art 
1138 2 d 

MI   
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återsänds till den avsändande 
medlemsstaten 

F.15.13 att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens 

F 20177625 art 
138 2 e 

   

F.15.14 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 20177625 
Art 138 2 g 

MI   

F.15.15 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 20177625 
Art 138 2 h 

MI   

F.15.16 Besluta att beordra att hela eller 
delar av den aktörens verksamhet och, i 
förekommande fall, de webbplatser som 
aktören driver eller använder, läggs ner 
under en lämplig tidsperiod 

F 20177625 
Art 138 2 i 

MI   

F.15.17 Besluta att registreringen eller 
godkännandet för den berörda 
anläggningen, anordningen, 
installationen eller transportmedlet 
återkallas tillfälligt eller slutgiltigt, eller 
att en transportörs tillstånd eller 
förarens kompetensbevis återkallas 
tillfälligt eller slutgiltigt 

F 20177625 
Art 138 2 j 

MI   

F.15.18 Besluta om skyldighet för den 
som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå 

8 § LF MI   
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läkarundersökning om det behövs av 
livsmedelshygieniska skäl 

F.15.19 Besluta om riskklassning av 
livsmedelsföretag och om årlig 
kontrollavgift 

3-6 § LAF 

Kommunens 
taxa 

MI   

F.15.20 Besluta om kontrollfrekvens för 
livsmedelsföretag 

 MI   

F.15.21 Beslut om avgift för registrering 
av anläggning 

11 § LAF MI   

F.15.22 Besluta om avgift för kontroll 
och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen 

4 § LAF MI   

F.15.23 Beslut om avgift för kontroll 
efter klagomål och för uppföljande 
kontroll 

8 och 9 §§ LAF MI   

F.15.24 Beslut om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften  

18 § LAF 
Kommunens 
taxa 

EC   

F.15.25 Besluta om avgift för 
exportkontroll och utfärdande av intyg 

5 § förordning 
(2011:1060) 
om kontroll vid 
export av 
livsmedel 

MI   

F.15.26 Besluta om avgift för 
importkontroll 

11 och 12 §§ 
förordning 
(2006:812) om 
avgifter 

MI   
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F.15.27 Besluta att fastställa faroanalys 
enligt 2 c § samt undersökningsprogram 
och dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvensen av 
normal respektive utvidgad 
undersökning 

12 § SLVFS 
2001:30 

MI   

F.15.28 Besluta att meddela 
förelägganden eller förbud utan vite som 
behövs för efterlevnaden av lagen, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen, de EU och EC-bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de 
bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt de beslut som meddelats 
med stöd av EU och EG-bestämmelserna 

23 § LFAB 

12 § 
Förordning 
(2006:814) om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 

 

 

MI   

F.15.29 Besluta att förena föreläggande 
och förbud med fast vite upp till 5000 kr 
för respektive adressat i varje enskilt 
ärende.  

24 § LFAB 

Viteslagen 

MI   

F.15.30 Beslut 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 25 000 kronor 

25 § LFAB EC   

F.15.31 Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut, 
om förutsättningar för sådan begäran 
föreligger 

27 § LFAB MI   



36 
 

F.15.32 Besluta att förordna att ett 
beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

33 § LFAB MI   

F.15.33 Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
foderföretagare och företagare som 
befattar sig med animaliska 
bioprodukter 

3-6 §§ 
Förordning 
(2006_1165) 
om avgifter för 
offentlig 
kontroll av 
foder och 
animaliska 
biprodukter 

MI   

F.15.34 Besluta om årlig kontrollavgift 3-6 §§ 
2006:1165 

MI   

F.15.35 Besluta om avgift för den som 
anmäler en anläggning för verksamhet 
med foder eller animaliska biprodukter, 
eller driftansvarig, för registrering 

14 § 2006:1165 MI   

F.15.36 Besluta om avgift för offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen 

12 § 2006:1165 MI   

F.15.37 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften när det finns 
särskilda skäl 

11 § 2006:1165 EC   

F.15.38 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften under de 
förutsättningar som anges i 
kontrollförordningen 625/2017  

 EC   
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F 16. Övriga miljöärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

F.16.1 Avge yttrande i PBL-ärende 
angående bygglov, rivningslov och 
marklov 

 MI   

F.16.2 Avge yttrande angående 
detaljplan, planprogram och 
områdesbestämmelser  

 MI   

F.16.3 Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärende rörande bidrag för 
radonåtgärder i bostäder 

 MI   

 

G. Plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen  

G 1. Bygglov, rivningslov och marklov  Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

 PBL 9 kap    

G.1.1 Bevilja bygglov inom 
detaljplanelagt område samt inom 
ramen för de föreskrifter som anges i 9 
kap. 30, 31b-31d, 32§§ 

PBL 9 kap. 2 § 
punkt 1  

PBF 6 kap. 1 § 

BI   

G.1.2 Bevilja bygglov inom 
detaljplanelagt område samt inom 
ramen för de föreskrifter som anges i 9 
kap. 30, 31b-31d, 32 §§ 

PBL 9 kap. 2 § 
punkt 2  

 

BI   

G.1.3 Bevilja bygglov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap. 30, 31b-
31d, 32 §§ i följande ärenden: Ta i 
anspråk eller inreda byggnad helt eller 

PBL 9 kap. 2 § 
1st. punkt 3a. 

 

BI    
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delvis för ett väsentligen annat ändamål 
än det som byggnaden senast har 
använts för eller enligt senast beviljade 
bygglov har anpassats till utan att den 
avsedda användningen har kommit till 
stånd 
G.1.4 Bevilja bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 30, 31b-

31d, 32 §§ i följande ärenden, Inredande 

av någon ytterligare bostad eller någon 

ytterligare lokal för handel, hantverk 

eller industri. 

PBL 9 kap. 2 § 
1st.punkt 3b 

 

BI   

G.1.5 Bevilja bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 30, 31b-

31d, 32 §§ i följande ärenden Byte av 

färg, fasadbeklädnad, taktäcknings-

material eller andra åtgärder som 

avsevärt påverkar byggnadens yttre 

utseende, gäller för byggnad som ligger 

inom detaljplanelagt område. 

PBL 9 kap. 2 § 
1st. punkt 3c. 

 

BI  Samråd ska ske med arkitektstöd. 

G.1.6 Bevilja bygglov för nybyggnad 
utanför detaljplan och 
områdesbestämmelser inom ramen för 
de villkor som bestämts i bindande 
förhandsbesked, PBL 9 kap. 31 – 31a §§ 

PBL 9 kap. 2 § 
punkt 1. 

 

BI   

G.1.7 Bevilja bygglov för ett 
komplementbostadshus, komplement-
byggnad eller en tillbyggnad utanför 
detaljplanelagt område inom ramen för 
de föreskrifter som anges i PBL 9 kap. 31 
– 31a §§ 

PBL 9 kap. 2 § 
punkt 1-2. 

 

BI   



39 
 

G.1.8 Ny-eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, avloppspump-
station, mast eller därmed jämförliga 
byggnader utanför detaljplanelagt 
område. 

PBL 9 kap. 2 § 
1 st. 

BI   

G.1.9 Bevilja bygglov för nybyggnad av 
ersättningsbyggnad utanför detaljplan 
och områdesbestämmelser gällande 
sedan tidigare bebyggd tomt. 

PBL 9 kap. 2 § 
1 st. 

BI   

G.1.10 Ärende om att i område av 
värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett bebyggelse-
område som avses i 8 kap. 13 § PBL i 
den utsträckning som framgår av 
detaljplan eller områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 8 § 
punkt 2b 

BI  Samråd ska ske med arkitektstöd. 

G.1.11 Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av upplag eller materialgårdar 
(p. 2) fasta cisterner (p. 4) samt murar 
och plank (p. 7 ) samt parkeringsplatser 
utomhus (p.8) och transformator-
stationer (p.10) 

PBL 9 kap. 8 § 
1 st. och 16 
kap. 7 § samt 
PBF6 kap. 1-2 
§§ 

BI   

G.1.12 Uppsättande eller väsentlig 
ändring av skyltar och ljusanordningar 

PBL 9 kap. 8 § 
1 st. och 16 
kap. 7 § samt 
PBF 6 kap. 3-4 
§§ 

BI   

G.1.13 Bevilja bygglov för åtgärd av 
säsongskaraktär. 

PBL 9 kap. 9 § BI   

G.1.14 Beslut om rivningslov inom 
ramen för de föreskrifter som anges i 9 
kap. 34 § PBL, dock ej rivning av 

PBL 9 kap. 10 § BI   
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byggnad som ur historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt har större värde eller rivning 
som kräver beslut enligt annan 
författning 

G.1.15 Besluta om marklov inom ramen 
för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL 

PBL 8 kap. 9 § BI   

G.1.16 Bygglov för åtgärder som inte 
kräver lov 

PBL 9 kap. 14 § BI   

G.1.17 Besluta att fastighetsägare ska 
vidta åtgärder för att fastigheten ska 
vara i vårdat skick. 

PBL 8 kap. 14-
18 §§ 

BI   

G.1.18 Beslut om villkorsbesked inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 § 

PBL 9 kap. 19 § BI   

G.1.19 Att om en ansökan om bygglov, 
marklov, rivningslov eller förhands-
besked är ofullständig, förelägga 
sökanden att avhjälpa brister i ansökan 
inom viss tid. 

PBL 9 kap. 21-
22 §§ 1 st.  

BI   

G.1.20 Att avvisa en ansökan som trots 
föreläggande enligt 9 kap. 22 § första 
stycket PBL är så ofullständig att den 
inte kan prövas i sak  

PBL 9 kap. 22§ 
2 st. 

BI   

G.1.21 Beslut om att samordning enligt 9 
kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då särskilda 
skäl för det föreligger. 

PBL 9 kap. 24 § BI   

G.1.22 Beslut om att förlänga 
handläggningstiden för ärende om lov 

PBL 9 kap. 27§ BI   
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eller förhandsbesked i högst tio veckor 
utöver de ursprungliga tio veckorna 

G.1.23 Beslut om tidsbegränsat bygglov 
inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 
33 § PBL. 

PBL 9 kap. 33 § 

 

BI   

G.1.24 Besluta om att ett bygglov, 
rivningslov eller marklov får verkställas 
tidigare än fyra veckor efter det att 
beslutet har kungjorts enligt 41 a §, om 
ett väsentligt allmänt eller enskilt 
intresse kräver det. Lag (2018:674) . 

PBL 9kap.42a § BI   

G.1.25 Om ett beslut att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller 
områdesbestämmelser inte har vunnit 
laga kraft, får ett bygglov, rivningslov 
eller marklov för en åtgärd som avses att 
vidtas inom det område som 
detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna omfattar ges 
med villkoret att planbeslutet vinner 
laga kraft. Beslutet om lov ska i så fall 
innehålla en upplysning om att åtgärden 
inte får påbörjas innan planbeslutet har 
vunnit laga kraft. 

PBL 9kap.36 § BI  villkorade lov 

G.1.26 I ett beslut om bygglov får 
byggnadsnämnden bestämma att 
byggnadsarbeten inte får påbörjas 
förrän fastighetsägaren har betalat 
ersättning för gator eller andra allmänna 

PBL 9kap.37 § BI  villkorade lov 
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platser eller har ställt säkerhet för 
ersättningen. 

G.1.27 Om kommunen i en detaljplan 
med stöd av 4 kap. 14 § har bestämt att 
lov endast får ges om en viss 
förutsättning är uppfylld, får ett lov ges 
med villkoret att förutsättningen i stället 
ska vara uppfylld för att startbesked ska 
få ges. Lag (2014:900). 

PBL 9kap.37a § BI  villkorade lov 

G.1.28 I ett bygglov eller marklov för en 
åtgärd som redan har utförts, får 
byggnadsnämnden bestämma om 
skyldighet att vidta de ändringar i det 
utförda som behövs. I beslutet ska 
nämnden i så fall ange den tid inom 
vilken ändringarna ska vara utförda 

PBL 9kap.38 § BI  villkorade lov 

G 2. Anmälan, genomförandet av 
åtgärder m.m. 

Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

 PBL 10 kap. 
samt PBF 

   

G.2.1 Beslut om att byggnadsverk får tas 
i bruk utan att slutbesked lämnats.  

PBL 10 kap. 4 § 
BI 

 Exempelvis vid uppförande av skylt, mur, plank mm 

G.2.2 Besluta att om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap.    
5 § PBF är ofullständig, förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom 
viss tid vid äventyr att anmälan kan 
komma att avvisas eller att avgöras i 
befintligt skick 

PBF 6 kap. 10 § 
andra stycket 

BI   
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G.2.3 Besluta att avvisa anmälan om 
föreläggande enligt 6 kap. 10 § första 
stycket inte följs och anmälan är så 
ofullständig att anmälan inte kan 
handläggas i sak. 

PBF 6 kap. 10 § 
2 st. 

BI   

G.2.4 Beslut att utse ny kontrollansvarig 
om en kontrollansvarig har lämnat sitt 
uppdrag 

PBL 10 kap. 13 
§ 

BI   

G.2.5 Beslut om att kontrollansvarig inte 
krävs. 

PBF 7 kap. 5 §  BI   

G.2.6 Beslut att det för rivningsåtgärder 
inte behövs någon kontrollplan 

PBL 10 kap. 18 
§ 

BI   

G.2.7 Beslut att ge startbesked om det 
enligt 10 kap. 14 § inte behövs något 
tekniskt samråd 

PBL 10 kap. 22 
§ 1 st. 

BI   

G.2.8 Beslut att förelägga byggherren att 
ge in de ytterligare handlingar som 
behövs för prövningen av frågan om 
startbesked om det enligt 10 kap. 14 § 
PBL inte behövs något tekniskt samråd. 

PBL 10 kap. 22 
§ 1 st. 

BI   

G.2.9 Beslut att med startbesked god-
känna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 

fastställa den kontrollplan som ska gälla 
med uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga 

bestämma de villkor som behövs för att 
få påbörja åtgärden 

PBL 10 kap. 23-
24 §§.  

PBF 6 kap. 5 § 

BI   
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bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som behövs 

bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked ge de 
upplysningar om krav enligt annan 
lagstiftning som behövs 

G.2.10 Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar 
för byggherren bindande föreskrift 
(föreläggande).  

PBL 10 kap. 27-
28 §§ och 11 
kap. 8, 19-20 §§ 

BI  Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av 
nämnden 

G.2.11 Beslut om kompletterande villkor 
för bygg- eller rivningsåtgärderna eller 
för kontrollen 

PBL 10 kap. 29 
§ 

BI   

G.2.12 Beslut om slutbesked respektive 
interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL 

PBL 10 kap. 34-
37 §§ 

PBF 6 kap 5 § 

BI   

 

G 3. Tillsyn och påföljder Lagrum Delegat Vidaredel. Kommentar 

 PBL 11 kap.    

G.3.1 Beslut att avsluta ärenden utan 
åtgärd då det är uppenbart att det inte 
föreligger förutsättningar och behov av 
att ingripa eller besluta om påföljd enligt 
11kap PBL 

PBL 11 kap. 5 § BI   

G.3.2Avge skriftligt ingripandebesked 
inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 
§ PBL 

PBL 11 kap. 7 §  BI   
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G.3.3 Beslut att av polismyndigheten 
begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt PBL 11 kap. 9 §  

PBL 11 kap. 9 § BI   

G.3.4 Beslut om lovföreläggande om en  
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, 
om det är sannolikt att lov kan ges för 
åtgärden och delegaten har befogenhet 
att besluta i lovärendet 

PBL 11 kap. 17 
§ 

BI   

G.3.5 Förelägga ägare av byggnadsverk 
att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att 
utreda behovet av underhållsåtgärder 
och vem som ska betala kostnaderna för 
uppdraget 

PBL 11 kap. 18 
§ 

BI   

G.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande 
utan vite.  

PBL 11kap.19§ BI   

G.3.7 Beslut om rättelseföreläggande, 
även föreläggande som förenas med 
förbud att åter utföra bygglovspliktig 
åtgärd, utan vite.   

PBL 11 
kap.20§, PBL 
11 kap. 32a§ 

BI   

G.3.8 Beslut enligt F.3.6 och F.3.7 får vid 
behov gälla omedelbart även om det 
överklagas om det skulle vara fara för liv 
och hälsa. 

PBL 11 kap 38§ BI   

G.3.9 Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd, även förbud som 
förenas med vite 

PBL 11 kap. 30-
32 §§ 

BI   

G.3.10 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
byggnadsverk om byggnadsverket har 

PBL 11 kap. 33 
§ 1 st. 

BI   
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säkerhetsbrister, även förbud som 
förenas med vite 

G.3.11 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked 

PBL 11 kap. 33 
§ 2 st. 

BI   

G.3.12 Besluta att utse annan funktions-
kontrollant inom ramen för före-
skrifterna i 11 kap. 34 § PBL 

PBL 11 kap. 34 
§ 

BI   

G.3.13 Beslut att entlediga 
kontrollansvarig inom ramen för 
föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11 kap. 
35 §§ PBL och, efter förslag av 
byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig  

PBL 11 kap. 35 
§ 

BI   

G.3.14 Beslut att ansöka om handräck-
ning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när 
någon har underlåtit att utföra arbete 
eller vidta en åtgärd som har förelagts 
honom eller henne enligt 11 kap. 19-24 
21 §§ PBL 

PBL 11 kap. 39 
§ 

BI   

G.3.15 Förelägga fastighetsägare att 
lämna uppgifter om grund för undantag 
till tillsynsmyndigheten när så begärs  

Lag om 
energimätning 
i byggnader § 
13 

BI   

G.3.16 Besluta om bestämda undantag 
från IMD- individuell mätning och 
debitering av uppvärmning och 
tappvarmvatten eller om 

BFS 2020:3 4-6 
§§ 

BI   
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byggnadsägaren avser göra andra 
energieffektiviserande åtgärder. 

G.3.17 Förelägga fastighetsägare om att 
inkomma med handlingar/uppgifter till 
byggnadsnämndens tillsyn 

Lag om 
energimätning 
i byggnader § 
13 

BI   

G.3.18 Ta betalt för tillsyn utifrån 
beslutad taxa för IMD- individuell 
mätning och debitering av uppvärmning 
och tappvarmvatten 

Lag om 
energimätning 
i byggnader § 
14 

BI   

G 4. Taxa enligt PBL m m Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

 PBL 12 kap.    

G.4.1 Besluta om avgifter i enskilda 
ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa 

PBL 12 kap. 8 §  

kommunens 
bygglovtaxa  

BI   

G.5.Beslut vid överklagade av beslut Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

G.5.1 Beslut om att avvisa försent 
inkommet överklagande 

PBL 13kap. 16 
§ första och 
andra styckena.  

BI   

     

G 6. Plan- och byggförordningen m.m. Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

G.6.1 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 

PBF 3 kap. 21 § BI   
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G.6.2 Om en anmälan är ofullständig, 
förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid.  

PBF 6 kap. 10 § BI  Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att anmälan 
kan komma att avvisas eller ärendet avgörs i befintligt skick. 

G.6.3 Förelägga den som äger eller 
ansvarar för en motordriven anordning 
installerad i ett byggnadsverk att se till 
att anordningen kontrolleras (om det 
behövs för att säkerställa att den 
uppfyller de krav som gäller för 
anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL) 

PBF 8 kap. 6 § BI   

G.6.4 Besluta om längre besiktnings-
intervall enligt BFS 2011:12 H 2 med 
ändringar. 

Besluta om anstånd med besiktning i fall 
där det finns särskilda skäl enligt BFS 
2011:12 H 2 med ändringar. 

Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd 
(BFS 2011:12, 
H2 med 
ändringar) om 
hissar och vissa 
andra 
motordrivna 
anordningar. 

BI   

G.6.5 Besluta om användningsförbud för 
hissar och andra motordrivna 
anordningar 

PBF 5 kap. 8-16 
§§ med till-
hörande 
föreskrifter  

PBL 11 kap. 33 
§ 1 st.  

BI   

 

 

G.6.6 Beslut om särskild besiktning av 
hissar och andra motordrivna 
anordningar 

PBF 8 kap. 6 § 
och 5 kap. 9 § 

BI   

G.6.7 Besluta om föreläggande (utan 
vite) mot ägare till byggnader som inte 

PBF 5 kap. 1-7 
§§ med till-

BI   
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fullgör sina skyldigheter ifråga om 
funktionskontroll av ventilationssystem  

 

hörande före-
skrifter 

PBL 11 kap. 19-
20 §§  

G.6.8 Beslut om senareläggning av 
besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl) 

Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd 
om 
Funktionskontr
oll av 
Ventilationssys
tem och 
certifiering av 
sakkunniga 
funktions- 

kontrollanter, 
BFS 2011:16 
OVK 1, ändrad 
2012: 6, OVK 2, 
4 §  

BI   

 

H. Lagen om bostadsanpassningsbidrag 

H.1 Bostadsanpassning Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

H.1.1 Beslut om beviljande av bostads-
anpassningsbidrag för ärenden upp till 
70 000 kr 

Lagen om 
bostads-
anpass-
nings-
bidrag  § 5 

BI EC  
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H.1.2 Beslut om beviljande av bostads-
anpassningsbidrag för ärenden mellan 
70 001 kr och ett värde av 10 
prisbasbelopp 

Lagen om 
bostads-
anpass-
nings-
bidrag  § 5 

EC   

 

 

I. Boverkets byggregler BFS 1993:57 

I.1. Boverkets byggregler BFS 
1993:57 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

I.1.1 Beslut att medge mindre avvikelse 
från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet 
ändå kan bli tekniskt tillfredsställande 
och det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 

BBR 1 kap 
21 § 

 

EC BI    

I. 2. Boverkets föreskrifter 2011:10, 
omtryck 2015:6, , om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder 
(eurokoder) 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

I.2.1 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 § 

 

EC BI   
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I 3.  Strandskydd Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

I.3.1 Besluta i ärende om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna med 
undantag för områden där länsstyrelsen 
har beslutsrätt 

MB 7 kap. 18 b 
§  

 

BI   BI har delegation i ärenden med koppling till fråga om 
bygglov. MI har delegation i samtliga ärenden. 

 

J. Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227),LFS 

J.1 Lagen SFS (2014:227) om 
färdigställandeskydd  

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

J1.1 Prövning av behov och beslut i 
frågan om färdigställandeskydd behövs 
eller inte vid nybyggnad av småhus som 
inte ska användas för permanent bruk 

LFS 3 §  BI  

 

  

 

J.1.2 Prövning av behov och beslut i 
frågan om färdigställandeskydd behövs 
eller inte vid nybyggnad av småhus. 

LFS 1-2 § BI   

J.1.3 Prövning av behov och beslut i 
frågan om färdigställandeskydd behövs 
eller inte vid tillbyggnad m.m. 

LFS 2 §  BI   

 

K. Äldre plan- och bygglag 

K.1 ÄPBL: Bygganmälan – äldre plan 
och bygglagen 

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
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K.1.1 Utfärdande av slutbevis och 
meddelande om användningsförbud. 

9 kap. 10 § 
ÄPBL 

BI   

L. Delgivningslagen (2010:1932) 

L.1 Delgivningslagen (2010:1932) Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

L.1.1 Besluta om och genomföra 
Kungörelsedelgivning. 

Delgivningslag
en (2010:1932) 
47-50§§ 

BI   

 

M. Ärenden om gaturenhållning och skyltning 

M.1. Tillstånd/Dispens Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

M.1.1 Besluta i ärende om tillstånd att 
ha tavla, skylt, inskrift eller därmed 
jämförlig anordning för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål 
varaktigt uppsatt utomhus. 

LGS § 6 

Förordn. 
(1998:929) 
2-6 §§ 

TH  Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov. 

M.1.2 Besluta i ärende om tillstånd att 
sätta upp anordning som informerar om 
affärsrörelse eller annan verksamhet på 
platsen eller anslagstavla för 
meddelanden om kommunala 
angelägenheter. 

LGS 7 § 

Förordn. 
(1998:929) 
2-6 §§ 

TH  Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov. 



53 
 

M.1.3 Medgivande att inte ta bort affisch 
eller annan tillfällig anordning utomhus 
för reklam, propaganda eller liknande 
ändamål inom fyra veckor. 

LGS 9 § 

Förordn. 
(1998:929) 
2-6 §§ 

TH   Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov. 

M.1.4 Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift för prövning. 

 

Förordning om 
avgifter för 
prövning enligt 
lagen med 
särskilda 
bestämmelser 
om gaturen-
hållning och 
skyltning, 4 § 

VC   

M 2. Tillsyn Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

L.2.1 Besluta om föreläggande eller 
förbud i tillsynsärende. 

12 § 1998:814 TH 

TI 

  Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov. 

M 3. Yttrande Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

M.3.1 Avge yttrande till länsstyrelsen 
eller annan myndighet som prövar 
ärende om tillstånd/dispens/ 
medgivande till skyltning m.m. 

 TH 

TI 
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N. Trafikärenden 

N.1 Trafikfrågor Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

N.1.1 Utfärda och förnya generella eller 
lokala parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

TrF (1998: 
1276) 13 kap 
8 §  

TH TI  

N.1.2 Utfärda dispens (tillfälliga 
föreskrifter) från lokala 
trafikföreskrifter i högst ett år. 

TrF 
(1998:1276) 
10 kap 1 § 

 

TH, TI   

N.1.3 Besluta om lokala 
trafikföreskrifter och föreskrifter  

TrF 
(1998:1276) 
3 kap 17 § 

TrF 
(1998:1276) 
10 kap 1 §,  

TrF 
(1998:1276) 
10 kap 14 § 

TH, TI  Ska föredras och godkännas av gatuchef innan beslut. 

N.1.4 Beslut om flytt av fordon. Lag om  
flyttning av 
fordon, 1982: 
129, och 
förordning 
om flyttning 
av fordon i 
vissa fall, 
1982 :198 

TI 

TH 

 

 

  



55 
 

N.1.5 Besluta om ansökan om 
trafikanordningsplan (TA-plan) 

 TI 

Arbetsledare 
Gatuenheten 

  

N.1.6 Besluta om ansökan om 
grävningstillstånd 

 Arbetsledare 
Gatuenheten 

 

  

 

 


