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Delegationsförteckning för miljönämnden
Begreppsförklaringar och tillämpning
Delegat
Kommunallagen ger i 6 kap 33 § möjlighet för en nämnd att delegera sin
beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till:
-

utskott inom nämnden
ledamot eller ersättare inom nämnden
anställd hos kommunen

Delegationsförbud
Följande slag av ärenden får inte delegeras enligt 6 kap. 34 § kommunallagen:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet
eller av kommunfullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och,
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Beslutsfattare
I denna delegationsförteckning anges endast till vem eller vilka som nämnden har
delegerat rätten att fatta beslut i nämndens ställe.

Beslutanderätten
Den delegerade beslutanderätten får inte utövas i ärenden av principiell innebörd
eller annars av större vikt bl.a. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt
och andra ekonomiska frågor av avgörande betydelse för den kommunala
ekonomin. Det som är en viktig och för den kommunala ekonomin avgörande
fråga i en kommun behöver inte vara det i en annan kommun. Det finns möjlighet
för delegaten att hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande om ärendet skulle
visa sig vara en viktigare ekonomisk eller principiell fråga. Alla beslut som fattas
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genom delegation ska följa givna budgetramar. Beslutanderätten kan när som helst
återkallas av nämnden om nämnden inte är nöjd med delegatens sätt att fullfölja
uppdraget.

Vidaredelegering
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden överlåta åt kontorschefen att i sin
tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta istället för kontorschef i
de ärenden som nämnden delegerat till kontorschef med stöd av 6 kap. 33 §
kommunallagen. Beslut som fattas efter vidaredelegering ska anmälas till
kontorschef och till nämnden. Beslutanderätten kan när som helst återkallas av
kontorschef eller av nämnden om kontorschef eller nämnden inte är nöjd med
delegatens sätt att fullfölja uppdraget. I de fall nämnden beslutar att
vidaredelegering får ske ska detta anges i kolumnen ”kommentar”.

Brådskande ärenden
Nämnden får enligt 6 kap. 36 § kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en
annan ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som
är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Ersättare för delegat vid jäv
När jäv föreligger för delegaten ska ärendet överlämnas och beslut fattas i första
hand av utsedd ersättare för delegat, i andra hand av närmast överordnad som
getts beslutanderätt för den aktuella ärendetypen. Om sådan delegat saknas ska
beslut fattas av nämnden.

Ersättare för delegat vid förfall
Vid förfall, t.ex. semester, sjukdom eller annan frånvaro för delegat inträder i
första hand utsedd ersättare för delegaten i andra hand kontorschef. Vid förfall för
kontorschef inträder tillförordnad kontorschef.

Beslutet är formellt nämndens
Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av nämnden.
Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av nämnden, men kan överklagas på
samma sätt som nämndens.
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Dokumentering av beslut
Delegat ansvarar för att varje beslut dokumenteras. I regel kan detta ske på en för
detta ändamål avsedd blankett. Beslutsdokumentet ska alltid innehålla uppgifter
om:
- vem som fattat beslutet
- när beslut fattades
- vilket beslut som fattats
- vad beslutet avser
Beslutsdokument ska vara arkivbeständigt.

Anmälan av beslut
Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska återrapporteras/anmälas till
nämnden. Anmälan av beslut ska ske vid det sammanträde som infaller närmast
efter att beslutet fattats. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska
anmälas till respektive kontorschef. Delegationsbeslut ska anmälas till
nämndsekreteraren som ansvarar för att besluten eller en förteckning över fattade
beslut finns tillgängligt vid sammanträdet i särskild delegationspärm. Förteckning
ska innehålla beslutande, beslut samt datum för beslutet.

Överklagandetid vid laglighetsprövning (tidigare kallat
kommunalbesvär)
Den tidpunkt vid vilken överklagandetiden börjar löpa vid delegationsbeslut beror
på om särskilt protokoll förts över beslutet eller inte. Om särskilt protokoll förts,
justerats och anslagits räknas överklagandetiden, tre veckor, från den dag då
anslag skedde om justering av detta protokoll. Om särskilt protokoll inte förts
räknas överklagandetiden, tre veckor, från den dag då anslag skedde om justering
av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden.

Överklagandetid vid förvaltningsbesvär
Överklagandetiden är tre veckor från det att parten eller annan besvärsberättigad
fått del av beslutet. Om nämnden inte har något bevis för när dessa fått del av
beslutet, t.ex. genom mottagningsbevis, fortsätter alltså överklagandetiden att
löpa.
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Förklaringar till delegationsförteckningen
Kolumn: Ärendegrupp
Typ av ärende är förtecknade i denna kolumn.

Kolumn: Delegat
Här anges till vem nämnden delegerat rätten att besluta.

Kolumn: Kommentar
Här anges bl.a. lagar och avtal som är gällande för olika ärenden. Här anges också
om beslutanderätten är villkorad med samråd eller liknande.

Förkortningar
Förkortningar för delegat
KC
Ordf.
H

=
=
=

Kontorschef
Ordförande
Handläggare

Övriga förkortningar
AF Avfallsförordningen (2011:927)
AL Alkohollagen (2010:1622)
DF Delgivningsförordningen (2011:154)
DL Delgivningslagen (2010:1932)
EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung
EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel
EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den
29 april 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur hälsa och djurskydd
FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
FAOKF Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter
FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
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FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
FB Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
FFVO Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen
FL Förvaltningslagen (1986:223)
FKP Förordningen(2013:413) om kosmetiska produkter
FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
FMKB Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
FMRO Förordningen (1998:930) om miljöriskområden
FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
FOS Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
FPCB Förordningen (2007:19) om PCB
FVV Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
KL Kommunallag (1991:900)
MKB Miljökonsekvensbeskrivning
LDF Livsmedelsverkets föreskrifter (2011:3) om dricksvatten
LFAB Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
LFSH Lokala föreskrifter att skydda människors hälsa och miljö antagna 23/11
2013
LGROS Lagen om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
LIVSFS 2005:20 Livsmedelsverkets föreskrifter (2005:20) om livsmedelshygien
LMF Livsmedelsförordningen (2006:813)
LML Livsmedelslagen (2006:804)
LOL Lotterilagen (1994:1000)
LFS Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 25 nov 2013
LS Lag om sprängämnesprekursorer SFS (2014:799)
MB Miljöbalken (1998:808)
MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13)
MPF Miljöprövningsförordningen (2013:251)
NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
NFS 2015:2 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel
NFS 2015:3 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa
biocidprodukter
OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
RO Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun, 200907-01.
SFS (2014:880)
SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
SSF Strålskyddsförordningen (1988:293)
SSL Strålskyddslagen (1988:220)
SSMFS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier
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TL Tobakslagen (1993:581)
VL Lagen om viten(1985:206)
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Ärendegrupp

Delegat,

Kommentar

ersättare för
delegat

1. Administrativa ärenden
1.1. Personalärenden

Se Kommunstyrelsens
delegationsförteckning

1.2. Ekonomiärenden

1.2.1 Besluta att utse beslutsattestanter i
enlighet med gällande attestreglemente.
1.2.2 Rätt att underteckna avtal

Se Kommunstyrelsens
delegationsförteckning
KC

1.3 Övriga ärenden

1.3.1 Utse ombud att företräda nämnden
och föra dess talan vid domstolar och andra
myndigheter, eller vid förrättningar av
olika slag.
1.3.2 Avvisande av ombud.
1.3.3 Besluta att inte lämna ut handling.
1.3.4 Besluta om att avvisa överklagande
som inkommit för sent.
1.3.5 Besluta om rättelse i beslut.

KC

KL 6 kap 6 §

KC
KC
H

FL 9§
OSL 6 kap 3 §§
FL 24§

H

FL26§

1.3.6 Besluta att delgivning i ett ärende ska
ske genom kungörelsedelgivning.

KC

DL 47-50 §§,
DF19-20 §§

1.3.7 Yttrande till Kammarrätten i ärenden
om utlämnande av allmän handling.
1.3.8 Begära återkallande av utdömt vite
om syftet med vitesföreläggandet uppnåtts.
1.3.9 I brådskande fall besluta om
förelägganden och förbud med vite över ett
basbelopp.
1.3.10 Överklaga beslut eller dom av
domstol eller statlig myndighet som rör
beslut som fattats av delegat.
1.3.11 I brådskande fall överklaga beslut
eller dom som rör ändringar av nämndens
beslut.
1.3.12 I brådskande fall yttra sig över

KC
KC
Ordf.

KL 6 kap 36§

KC

Nämndens egna beslut måste
överklagas av nämnden

Ordf.

KL 6 kap 36§

Ordf.

KL 6 kap 36§
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överklagat beslut inom föreskriven tidsfrist.
1.3.13 Besluta att ett beslut ska gälla
H
omedelbart även om det överklagas.
1.3.14 Besluta att ompröva beslut taget av
KC
nämnden eller delegat, som har meddelats
som första instans, i de fall beslutet bedöms
som uppenbart oriktigt på grund av nya
omständigheter eller av någon annan
anledning.

KL 6 kap 36§
MB 26 kap 26§
LML 33§
FL 27§

Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar
och föreskrifter från myndigheter och kommuner samt
EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde.
De förordningar och andra föreskrifter som kan vara
aktuella ange inte i rubrikerna, utan ärenden enligt
sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i
miljöbalken.

2. Ärenden i samband med
tillsyn och prövning
inom miljöbalkens område
2.1 Allmänt

2.1.1 Beslut om avskrivning av ärenden
från vidare handläggning.
2.1.2 Beslut att lämna klagomålsärenden
utan åtgärd.

H
H

2.2 Vite

2.2.1 Ansöka hos mark- och miljödomstol
respektive förvaltningsrätt om utdömande
av vite.
2.2.2 Besluta att förena förelägganden eller
förbud med vite om högst ett basbelopp
eller löpande vite om högst 10 000
kr/överträdelse eller 10 000 kr/månad som
föreläggandet inte åtlytts.

KC

MB 21 kap. 1; 8§
VL 6 §

KC

MB 26 kap 14§

H
H

MB 27 kap 1§
Kommunens taxa
Kommunens taxa

KC

Kommunens taxa

2.3 Avgifter

2.3.1 Besluta i ärenden om avgift, utom
nedsättning av avgift.
2.3.2 Beslut att grupp- och klassindela
företag i fråga om avgifter enligt respektive
lagstiftning.
2.3.3 Besluta att sätta ned eller efterskänka
avgift.
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2.4 Överklagan
2.5 Undersökning, rättelse,
handräckning mm

2.5.1 Förordna om rättelse på den
ansvariges bekostnad att gälla omedelbart
även om beslutet överklagas.
2.5.2 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.
2.5.3 Om särskilda skäl föreligger bevilja
anstånd att lämna miljörapport.
2.5.4 Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd
att till tillsynsmyndigheten lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för
tillsynen.

Ordf.

MB 26 kap 18§

H

MB 26 kap 19§

H
H

MB 26 kap 20§
NFS 2006:9 6 §
MB 26 kap 21§

2.5.5 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.
2.5.6 Förordnande om undersökningar på
den ansvariges bekostnad samt utse vem
som ska utföra undersökningen, i
brådskande fall.
2.5.7 Besluta att förena beslut om
undersökning med förbud att överlåta
berörd fastighet eller egendom till dess
undersökningen är slutförd.
2.5.8 Ansöka om verkställighet eller
särskild handräckning hos
Kronofogdemyndigheten.
2.5.9 Besluta att begära hjälp av
polismyndigheten för att få tillträde till
fastigheter, byggnader, andra anläggningar

H

MB 26 kap 22§

Ordf.

MB 26 kap 22§ 1 st

KC

MB 26 kap 22§ 3 st

H

H

MB 28 Kap 1 och 8§§
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samt transportmedel för att myndighetens
uppgifter ska kunna utföras.
2.5.10 Besluta om miljösanktionsavgift
som inte överstiger 5000 kr.

H

MB 30 Kap 3§

2.6 Yttrande

2.6.1 Avge yttrande till statliga
myndigheter i ärenden som inte omfattas
av delegationsförbud eller där annat sägs i
delegationsordningen.
2.6.2 Avge yttrande till mark- och
miljödomstol, miljöprövningsdelegation
eller statlig myndighet över överklagat
beslut som fattats av delegat.
2.6.3 Avge yttrande till mark- och
miljödomstol, miljöprövningsdelegation
eller länsstyrelse i den s.k.
kompletteringsremissen vid prövning av
ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet.

H

H

H

3. Miljöbalken
3.1 Allmänna Hänsynsregler

3.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande
tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

H

MB 2 kap 2-9§§

3.2 Miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) och annat beslutsunderlag

3.2.1 Avge yttrande till verksamhetsH
utövare inför eller i samrådsskedet om
MKB.
3.2.2 Avge yttrande till länsstyrelsen med
H
anledning av utökat samråd om betydande
miljöpåverkan.
3.2.3 Avge yttrande över MKB som inte
H
kungörs tillsammans med ansökan i ett mål
eller ärende.

MB 6 kap 9§

MB 6 kap 5§

MB 6 kap 8§
FMKB 12§

3.3 Områdesskydd

3.3.1 Besluta i tillsynsärende över

H

Skyddsföreskrifter för
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föreskrifterna för grundvattenskydd.

skyddsområde för
grundvattentäkter på Hammarby
7:1 och 1:2

3.4 Miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

3.4.1 Besluta att förelägga
verksamhetsutövaren att ansöka om
tillstånd.
3.4.2 Besluta i ärenden om anmälan med
beteckning C.
3.4.3 Besluta om icke tillståndspliktig
ändring av verksamhet med beteckningen
enligt 3, 4 eller 10 §§ (MPF).
3.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att
- inrätta avloppsanordning med ansluten
vattentoalett
- ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
3.4.5 Besluta i ärende om anmälan om att
inrätta annan avloppsanordning än till
vilken vattentoalett är ansluten.
3.4.6 Besluta i anmälningsärenden
gällande ändring av avloppsanordning.
3.4.7 Besluta i ärende om tillstånd eller
anmälan att inrätta värmepump för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten.
3.4.8 Besluta att avloppsanordning enligt
13 § inte får tas i bruk innan den
besiktigats och godkänts av nämnden.
3.4.9 Besluta att överlämna ett
anmälningsärende till Länsstyrelsen, om
det finns särskilda skäl.
3.4.10 Besluta i ärende angående anmälan
om att en gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning ska anordnas
inom område med detaljplan.
3.4.11 Besluta i ärenden avseende anmälan
enligt § 38 FMH.

H

MPF 6 & 27§§

H

MPF 10§

H

H

MPF 11§
Gäller även verksamheter som har
frivilliga tillstånd.
FMH 13§ 1-2 st

H

FMH 13§ 3 St

H

FMH 14§

H

FMH 17§

H

FMH 18§

H

FMH 24§

H

FMH 37§

H

FMH 38§
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3.5 Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

3.5.1 Besluta i ärende om tillstånd för att
inrätta annan avloppsanordning än till
vilken vattentoalett är ansluten t ex Bad Disk - Tvätt- anläggningar.
3.5.2 Besluta i ärende om anmälan av
förmultningstoalett, eltoalett, torrtoalett
med latrinkompostering.
3.5.3 Besluta i ärende om tillstånd att
inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla:
- nötkreatur, häst, get, får eller svin,
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur, orm.
3.5.4 Besluta i ärenden om
tomgångskörning.
3.5.5 Besluta i ärende om anmälan att
sprida visst gödsel, slam eller annan
orenlighet inom område med detaljplan
eller intill sådant område eller inom annat
tätbebyggt område.
3.5.6 Besluta i ärenden om anmälan av
anordnande av upplag som kommer att
innehålla petroleum-, olje- eller
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller
andra liknande.
3.5.7 Besluta i tillsynsärenden avseende
eldning och eldningsanordning.
3.5.8 Besluta i ärenden om dispens från
lokala hälsoskyddsföreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.

H

LFSH 2§

H

LFSH 3§

H

LFSH 4§

H

LFSH 5§

H

LFSH 6§

H

LFSH 7§

H

LFSH 8§

H

LFSH 11§

KC

MB 10 kap 2-4§§

3:6 Förorenade områden

3.6.1 Besluta i tillsynsärende om ansvar
för verksamhetsutövare eller den som
annars är efterbehandlingsansvarig att
utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder.
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3.6.2 Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av föroreningsskada.
3.6.3 Besluta i tillsynsärende om ansvar
för verksamhetsutövare eller den som
annars är ansvarig för efterbehandling att
utreda föroreningar.
3.6.4 Beslut i tillsynsärende angående
vidtagande av åtgärder inom
miljöriskområde.
3.6.5 Besluta i anmälningsärende om
avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada, när åtgärden kan
medföra ökad risk för spridning eller
exponering av föroreningarna.

H

MB 10 kap

H

MB 10 kap 8§

KC

H

MB 10 kap 14 §
MTF 3 kap 31 2-3§§
FAM 18-21§§
FMH 28§

H

MB 11 kap 9§ a-b 13§

KC

MB 12 kap 11 § och 26 kap 11 §

KC

MB 12 kap 6 §

H

MB 12 kap 10§
FMJ 7 – 10§§

H

FB 2 kap 41§

3.7 Vattenverksamhet

3.7.1 Avge yttrande till länsstyrelse,
miljöprövningsdelegation, eller mark- och
miljödomstol över ansökan om tillstånd till
eller anmälan om vattenverksamhet.
3.8 Jordbruk och annan verksamhet

3.8.1 Besluta i tillsynsärende angående
vilthägn eller stängselgenombrott/
dikesgenombrott, dock inte om beslutet
innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras.
3.8.2 Besluta i tillsynsärende angående
verksamhet eller åtgärd som kan väsentligt
ändra eller skada naturmiljön, dock inte
om beslutet innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras.
3.8.3 Besluta i tillsynsärenden över
bestämmelser om miljöhänsyn i
jordbruket.
3.9 Kemiska produkter och biotekniska
organismer

3.9.1 Besluta i ärenden om anmälan av
användande av växtskyddsmedel.
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3.9.2 Besluta i ärende om tillstånd till
användande av växtskyddsmedel.
3.9.3 Besluta om undantag från
informationsplikten vid spridning av
biocidprodukt på områden där allmänheten
får färdas fritt.
3.9.4 Besluta i tillsynsärende om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor.
3.9.5 Besluta i anmälnings- och
tillsynsärende om anläggningar som
innehåller fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen.
3.9.6 Besluta i ärenden om anmälan om
åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i
byggnader och anläggningar.
3.9.7 Besluta i tillsynsärenden angående
kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt.
3.9.8 Besluta i ärende om tillstånd till
användande av växtskyddsmedel i
vattenskyddsområde.

H

FB 2 kap 40§

H

NFS 2015:3 4 kap 4 §

H

NFS 2003:24

H

FFVO

H

FPCB

H

MB 26 kap 1 §

H

NFS 2015:2 6 kap 1 §

H

RO 10 – 14§§

H

MTF 4§

H

MB 15 kap 17 § RFO 36 §
MTF 4§

H

MB 15 kap 30 §

H

MB 22 kap 25§

3.10 Avfall och producentansvar

3.10.1 Besluta i ärende om anmälan eller
ansökan om undantag från
renhållningsordningen.
3.10.2 Besluta i tillsynsärenden om
hushållsavfall i övrigt, industriavfall,
producentansvar, hantering av avfall i
övrigt.
3.10.3 Begära uppgifter av den som i
yrkesmässig verksamhet ger upphov till
eller omhändertar annat avfall än
hushållsavfall.
3.10.4 Besluta i tillsynsärenden om
nedskräpning.
3.11 Mark och miljödomstolar

3.11.1 Besluta om villkor av mindre
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betydelse som mark- och miljödomstol,
miljöprövningsdelegation eller länsstyrelse
i beslut om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa.
3.12 Tillstånds giltighet, omprövning
mm

3.12.1 Besluta att på ansökan från
tillståndshavaren upphäva eller ändra
bestämmelser eller villkor i ett
tillståndsbeslut fattat av delegat.

KC

MB 24 kap 8§

H

MB 26 kap 2-3§§

H

MB 26 kap 2§

H

MB 26 kap 9§

H

MB 26 kap 11§

H

MB 26 kap 13§

4.1.1 Beslut i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning.

H

4.1.2 Beslut om återkallelse, tillfälligt
upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning.
4.1.3 Beslut om avregistrering av

KC

(EG) 852/2004 artikel 6.2
(EG) 882/2004 artikel 31.1a;b.
LF 23 §
(EG) 882/2004 artikel 31.2 e
(EG) 853/2004 artikel 4.4
LF 24 §
LF 15 §

3. 13 Tillsyn

3.13.1 Besluta i tillsynsärenden angående
miljöfarlig verksamhet som i bilagan till
förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd har
- beteckning A eller B
- beteckning C
- angående miljöfarlig verksamhet i övrigt.
3.13.2 Besluta om begäran om ändring/
upphävande av villkor.
3.13.3 Besluta om att meddela
föreläggande eller förbud utan vite.
3.13.4 Besluta i tillsynsärenden angående
hälsoskyddet enligt miljöbalken och
föreskrifter meddelade med stöd av
miljöbalken.
3.13.5 Besluta att ålägga tidigare ägare
eller nyttjanderättshavare att lämna
uppgifter om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och adress.

4. Livsmedelslagen

H
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livsmedelsanläggning.
4.1.4 Beslut om fastställande av
provtagningspunkter samt frekvensen av
normal respektive utvidgad undersökning
av dricksvatten.
4.1.5 Meddelande av förelägganden och
förbud som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.
4.1.6 Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att
lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för kontrollen.
4.1.7 Besluta att förena förelägganden eller
förbud med vite om högst ett basbelopp
eller löpande vite om högst 10 000
kr/överträdelse eller 10 000 kr/månad som
föreläggandet inte åtlytts..
4.1.8 I brådskande fall besluta om
föreläggande eller förbud med vite över ett
basbelopp.
4.1.9 Beslut att ta hand om en vara som
a) har släppts ut på marknaden, eller
uppenbart är avsedd att släppas ut på
marknaden i strid med 10 §
livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen, eller
b) avses med ett föreläggande eller ett
förbud enligt 22 §, om föreläggande eller
förbudet inte följs.
4.1.10 Beslut om att på ägarens bekostnad
låta förstöra omhändertagen vara, eller
varor som omfattas av ett förbud enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6
livsmedelslagen.
4.1.11 Beslut om rättelse på den felandes

H

LDF 11§, 1 och 2 st

H

LL 22 §

LL 22 §
H

KC

LL 23 §

Ordf

KC

LL 24 §
LF 34 §

KC

LL 24 §
LF 34 §

KC

LL 26 §
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bekostnad.
4.1.12 Besluta om att begära hjälp av
polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av beslut,
om förutsättningar för sådan begäran
föreligger.
4.1.13 Förordna om att beslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas.
4.1.14 Besluta om att person som sysslar
med livsmedelsverksamhet ska genomgå
läkarundersökning.
4.1.15 Beslut om sanering eller andra
åtgärder som anses vara nödvändiga för att
se till att foder eller livsmedel är säkra
eller att lagstiftningen följs.
4.1.16 Beslut om att begränsa eller
förbjuda utsläppande av livsmedel på
marknaden och import eller export av
foder, livsmedel eller djur .
4.1.17 Beslut om att övervaka och vid
behov beordra att livsmedel återkallas,
dras tillbaka från marknaden och/eller
destrueras.
4.1.18 Beslut om tillstånd till att livsmedel
används för andra ändamål än dem som de
ursprungligen var avsedda för.
4.1.19 Beslut om att tillfälligt avbryta
driften av eller stänga hela eller delar av
det berörda företaget under en lämplig
tidsperiod.
4.1.20 Beslut om åtgärder som avses i
artikel 19 i EG–förordning 882/2004 för
sändningar från tredjeländer.
4.1.21 Beslut om andra åtgärder som anses
vara motiverade.
4.1.22 Beslut om risk- och
erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig
kontrollavgift.

H

LL 27 §

H

LL 33 §

KC

LF 8§

H

(EG) 882/2004 Art 54.2a

KC

(EG) 882/2004 Art 54.2b

H

(EG) 882/2004 Art 54.2c

KC

(EG) 882/2004 Art 54.2d

KC

KC

(EG) 882/2004
Art 54.2e
Art 54.2.f
Art 31.2.3
(EG) 882/2004 Art 54.2g

KC

(EG) 882/2004 Art 54.2h

H

FAOK 3 – 6§§
(EG) 882/2004 Art 27
Kommunens taxa
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4.1.23 Beslut om avgift för extra offentlig
kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket.
4.1.24 Beslut om avgift för registrering.

H

FAOK 11 §
(EG) 882/2004 Art 28

H

4.1.25 Beslut om att sätta ned eller
efterskänka avgift.
4.1.26 Beslut om ersättning för
kontrollmyndighetens kostnader som
uppkommer till följd av åtgärder i
samband med omhändertagande av vara
enligt 24 § livsmedelslagen.

KC
KC

FAOK 13–14§§
(EG) 882/2004 Art 27
Kommunens taxa
FAOK 10 §
Kommunens taxa
LF 34 §

H

LFAB 12 § och 23 §

Ordf

LFAB 24 §
VL

KC

LFAB 24 §
VL

KC

LFAB 25 §

H

LFAB 27 §

H

LFAB 33 §

KC

LFAB 25 §

KC

LFAB 26 §

5 Lag om foder och animaliska
biprodukter.
5.1.1 Beslut att meddela förelägganden och
förbud utan vite.
5.1.2 I brådskande fall besluta om
föreläggande eller förbud med vite över ett
basbelopp.
5.1.3 Beslut att förena föreläggande och
förbud med vite upp till ett basbelopp för
respektive adressat i varje enskilt ärende.
5.1.4 Besluta att ta hand om en vara samt –
om förutsättningar för det föreligger – att
låta förstöra varan på ägarens bekostnad,
om varans värde kan antas understiga
10 000 kronor.
5.1.5 Besluta om att begära hjälp av
polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av beslut,
om förutsättningar för sådan begäran
föreligger.
5.1.6 Besluta att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas.
5.1.7 Beslut om att låta förstöra en vara på
ägarens bekostnad.
5.1.8 Beslut om rättelse på den felandes
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bekostnad.
5.1.9 Besluta om risk- och
erfarenhetsklassificering av
foderföretagare och företagare som
befattar sig med animaliska biprodukter
samt beslut om årlig kontrollavgift.
5.1.10 Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften.
5.1.11 Besluta om avgift för extra offentlig
kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket.

H

FAOKF 3-6 §§
(EG)882/2004 Art. 27,
Kommunens taxa

KC

FAOKF 11 §
Kommunens taxa

H

FAOK12 §,
(EG)882/2004 art. 28

6 Kontroll av införsel av
livsmedel från tredjeländer
6.1.1 Beslut om omhändertagande av
KC
livsmedel från tredjeländer som inte
överensstämmer med bestämmelserna i
livsmedelslagstiftningen samt beslut om att
a) Förordna om att livsmedlet destrueras,
blir föremål för särskild behandling i
enlighet med art. 20 eller återsänds utanför
gemenskapen i enlighet med art. 21 eller
vidtagande av andra lämpliga åtgärder
b) Beträffande livsmedel som redan släppts
ut på marknaden, besluta om att livsmedlet
återkallas eller dras tillbaka från
marknaden innan någon av de åtgärder
som anges ovan vidtas.
6.1.2 Beslut att omhänderta sändning i
KC
avvaktan på destruktion eller vidta andra
lämpliga åtgärder som är nödvändiga för
att skydda människors och djurs hälsa.
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt
ursprung som är föremål för strängare
kontroller i enlighet med art. 15.5 och som
inte kontrollerats eller hanterats i enlighet
med art. 17, se till att det återkallas och
omhändertas och att det därefter antingen

EG 2004/882 Art 19.1

EG 2004/882 Art 19.2
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destrueras eller återsänds i enlighet med art
21.
6.1.3 Beslut att omhänderta en sändning
KC
till dess kontrollmyndigheten erhållit
resultat av offentlig kontroll vid misstanke
om bristande efterlevnad m.m.

EG 2004/882 Art 18

7 Alkohollagen
7.1.1 Besluta om tillfälligt utökat tillstånd
till allmänheten för tillståndshavare vid
enstaka tillfällen, högst 12 gånger per år.
7.1.2 Besluta om tillfälliga tillstånd till
allmänhet.
7.1.3 Besluta om tillfälliga tillstånd till
slutna sällskap.
7.1.4 Besluta med anledning av anmälan
från serveringsställe om att de ska krydda
spritdryck för servering som snaps.
7.1.5 Godkänna anmälan av lokal för
cateringverksamhet.
7.1.6 Besluta om tillfälligt tillstånd för
provsmakning.
7.1.7 Besluta om tillfälliga tillstånd till
konkursförvaltare.
7.1.8 Besluta om omedelbar återkallande
av tillstånd.
7.1.9 Besluta om återkallande av tillstånd i
samband med ägarbyte eller flyttning.
7.1.10 Besluta om avgift.
7.1.11 Besluta om nedsättning av avgift
eller avgiftsbefrielse.
7.1.12 Besluta om erinran enl. alkohollagen
7.1.13 Besluta om stadigvarande tillstånd
under förutsättning att det inte går part
emot, lokalen har tidigare använts för
servering och att servering ska ske inom
normaltiden.

8 Strålskyddslagen

H

AL 8 kap. 2 § st 1

H

AL 8 kap. 2 § st 1

H

AL 8 kap. 2 § st 1

H

AL 8 kap 3 §

H

AL 8 kap 4 st 1 §

H

AL 8 kap 6 § st 3

H

AL 9 kap. 12 § st 2

Ordf

AL 9 kap. 18§

H

AL 9 kap. 18 §

H
KC

AL 10§
AL 10§

KC
KC

AL 9kap. 17§ st.1
AL 8 kap. 2 § st 1
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8.1.1 Beslut om begäran av upplysningar
eller handlingar som behövs för tillsynen
som nämnden ansvarar för.
8.1.2 Besluta i anmälningsärende om
solarieverksamhet.
8.1.3 Besluta om förelägganden och förbud
som behövs i ett enskilt fall för att lagen
eller föreskrifter meddelade med stöd av
lagen skall efterlevas.
8.1.4 Besluta att förena förelägganden eller
förbud med vite om högst ett basbelopp
eller löpande vite om högst 10 000
kr/överträdelse eller 10 000 kr/månad som
föreläggandet inte åtlytts.
8.1.5 Begära återkallande av utdömt vite
om syftet med vitesföreläggandet uppnåtts.
8.1.6 I brådskande fall besluta om
förelägganden och förbud med vite över ett
basbelopp.
8.1.7 Besluta om avgift.

H

SSL 31 §
SSF 16§

H

SSL 10 §

H

SSL 32 §
SSF 16 §

KC

SSL 34 §

8.1.8 Besluta om nedsättning av avgift eller
avgiftsbefrielse.
8.1.9 Omhänderta radioaktiva ämnen eller
tekniska anordningar eller anläggningar
samt försegla tekniska anordningar eller
anläggningar för att förebygga olovligt
brukande.

KC

KC
Ordf

H

KC

SSF 16 a §
Kommunens taxa
SSF 16 a §
Kommunens taxa
SSL 33 §

H

TL 19 a §

H
KC

TL 19 b §
TL 19 b §

H

TL 20 §och

9 Tobakslagen
9.1.1 Besluta i ärenden gällande tillsyn av
efterlevnaden av denna lag och av de
föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.
9.1.2 Besluta om avgift.
9.1.3 Besluta om nedsättning av avgift eller
avgiftsbefrielse.
9.1.4 Besluta om förelägganden och förbud
som behövs i ett enskilt fall för att lagen
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eller föreskrifter meddelade med stöd av
lagen skall efterlevas.
9.1.5 Besluta att förena förelägganden eller
förbud med vite om högst ett basbelopp
eller löpande vite om högst 10 000
kr/överträdelse eller 10 000 kr/månad som
föreläggandet inte åtlytts.
9.1.6 Begära återkallande av utdömt vite
om syftet med vitesföreläggandet uppnåtts.
9.1.7 I brådskande fall besluta om
förelägganden och förbud med vite över ett
basbelopp.
9.1.8 Beslut att ta hand om tobaksvara.
9.1.9 Besluta att förstöra en tobaksvara
9.1.10 Begära in upplysningar, handlingar
och varuprover som behövs för tillsynen.

KC

TL 20 §

KC
Ordf

H
KC
H

TL 21 §
TL 21 §
TL 22 §

H

LKP 20 §

H

LKP 21 §

H
KC

LKP 23 §, Kommunens taxa

H

LOL 48§

H
KC

LOL 53§; Kommunens taxa

H

LOL 52§

10 Lagen om receptfria
läkemedel
10.1.1 Besluta i ärenden gällande kontroll
av efterlevnaden av denna lag och av de
föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.
10.1.2 Begära in de upplysningar och
handlingar som behövs för kontrollen.
10.1.3 Besluta om avgift.
10.1.4 Besluta om nedsättning av avgift
eller avgiftsbefrielse.

11 Lotterilagen
11.1.1 Besluta i ärenden gällande tillsyn av
efterlevnaden av denna lag och av de
föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.
11.1.2 Besluta om avgift.
11.1.3 Besluta om nedsättning av avgift
eller avgiftsbefrielse.
11.1.4 Besluta om förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att
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lagen eller föreskrifter meddelade med stöd
av lagen skall efterlevas.
11.1.5 Besluta att förena förelägganden
eller förbud med vite om högst ett
basbelopp eller löpande vite om högst
10 000 kr/överträdelse eller 10 000
kr/månad som föreläggandet inte åtlytts.
11.1.6 Begära återkallande av utdömt vite
om syftet med vitesföreläggandet uppnåtts.
11.1.7 I brådskande fall besluta om
förelägganden och förbud med vite över ett
basbelopp.

KC

LOL52§

KC
Ordf

12 Lagen om
sprängämnesprekursorer
12.1.1 Besluta i ärenden gällande tillsyn av
efterlevnaden av denna lag.
12.1.2 Begära in de upplysningar och
handlingar som behövs för kontrollen.
12.1.3 Besluta om föreläggande som
behövs i ett enskilt fall.
12.1.4 Besluta om att förena ett
föreläggande med vite i ett enskilt fall.

H

LS 6 §

H

LS 7 §

H

LS 8 §

KC

LS 8 §

KC

VL 6§
Dessa ärenden ska särskilt redovisas
för nämnden.

H

LGROS 11 och 12 §§

13 Övrigt
Viteslagen
13.1.1 Begäran om utdömande av vite i de
ärenden där delegat har fatta beslut om
föreläggande med vite.
Lagen om särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
13.1.2 Besluta om förelägganden och
förbud i tillsynsärenden.
Plan och bygglagen
13.1.3 Avge yttrande till
byggnadsnämnden i ärende angående

KC
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ändring av detaljplan och
områdesbestämmelser samt i ärende där
standard planförfarande tillämpas.
13.1.4Avge yttrande till byggnadsnämnden
över detaljplaner med utökat förfarande
och områdesbestämmelser i samband med
granskning när nämnden tidigare avgett
yttrande i samrådsskedet.
13.1.5 Avge yttrande till
byggnadsnämnden.
Sjötrafiklagen
13.1.6 Yttrande över remisser i ärenden
enligt sjötrafikförordningen och
vattenskoterförordningen.
Terrängkörningslagen
13.1.7 Yttrande över remisser i ärenden om
undantag från terrängkörningslagen.
Förordningen om kosmetiska produkter
13.1.8 Besluta i tillsynsärenden angående
kosmetiska produkter.

KC

KC

H

H

H

FKP kap 3 9 – 10 §§

Giltighetstid
Delegationsförteckningen är ett styrdokument antaget av miljönämnden den 11
oktober 2016.
Delegationsförteckningen är giltig till och med den 31 december 2017. Med
giltighetstid menas att dokumentet ska ses över och eventuellt revideras innan
utsatt datum. Giltighetstiden är satt för att säkerställa att dokumentet hålls aktuellt.

Ansvarig för delegationsförteckningen
Varje styrdokument ska ha en ägare som ansvarar för att styrdokumentet är
aktuellt, känt och finns tillgängligt på kommunens interna och externa
webbplatser. Ansvarig för miljönämndens delegationsförteckning är kontorschef.
Respektive chef är ansvarig för att styrdokumentets innehåll är känt bland
medarbetarna, efterlevs och följs upp.

