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Allmänt om delegering 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av 
principiell art eller annars av större vikt för kommunen. Nämnderna beslutar i frågor 
som rör verksamheten och i frågor som de enligt lagstiftning ska handha samt i frågor 
som fullmäktige har delegerat till nämnderna. 

Att delegera innebär att överflytta beslutsrätt. Delegering kan ske både från 
kommunfullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och 
anställda. Den som får beslutanderätten kallas delegat. 

När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. 
Beslut som fattas enligt denna delegeringsordning är juridiskt sett nämndens beslut 
och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. 

Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämnden 
beslutar när och hur anmälan ska ske. Anmälningssystemet ska tillgodose nämndens 
informations- och kontrollbehov. Anmälan har också i vissa fall betydelse för 
beräkning av överklagandetiden (laglighetsprövning enligt kommunallagen). 
Bestämmelserna om delegation framgår av kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33–
38. 

Grundprinciper 

All beslutanderätt begränsas till eget ansvarsområde. 

Huvudregeln är att delegat avgör ärendet. Vid tveksamhet kan alltid ärendet, på 
delegatens initiativ, överlämnas till nämnden för avgörande. Rätt att besluta på 
delegation innebär inte att du är skyldig att besluta. Ärenden av principiell natur eller 
av större vikt ska alltid avgöras av nämnd och får inte fattas av delegat med stöd av 
delegation. 

Ansvaret för beslut på tjänstemannanivå vilar alltid på en tjänsteman, nämligen den 
som fattat beslutet. Det hindrar naturligtvis inte att denne konfererar med annan 
tjänsteman för att få referensmaterial/underlag för beslut. 

Beslut som fattas på delegation är ett slutgiltigt beslut på nämndens vägnar. Det kan 
inte ändras annat än genom omprövning av delegaten själv eller genom överklagande, 
där så är möjligt. Nämnden kan dock föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende 
genom att själv ta över. Nämnden kan också, om den finner anledning till det, återta 
rätten att ta beslut på delegation. 

Beslut ska förtecknas på särskild lista (delegationsanmälan) och undertecknas av 
delegaten. Alla beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid 
nästkommande sammanträde. 

Verkställighet  

Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som 
innebär ren verkställighet. Nämndbeslut (politiska beslut), är sådana beslut som kan 
innebära olika bedömningar utifrån lagstiftning eller uppfattning. Ren verkställighet är 
frågor av rutinkaraktär, som inte innefattar dessa bedömningsgrunder och avser 
åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. 
Verkställighetsbeslut kan inte överklagas och behöver inte heller upprättas i skriftlig 
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form, till skillnad från delegationsbeslut. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden 
för att de ska vinna laga kraft. Det är också viktigt att den nämnd som lämnat 
delegation, får information om vilka beslut som fattats. Gränsdragningen mellan 
delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar.  
Exempel på åtgärder som inte behöver delegeras är nedanstående uppräknade 
exempel. Dessa åtgärder är inte beslut i kommunallagens mening utan innebär ren 
verkställighet och behöver därför inte delegeras.  
• Lämna underrättelse till t.ex. Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen om förhållanden 
som kan föranleda återkallelse eller omprövning av tillstånd.  

• Översända i rätt tid inkommet överklagande av beslut, som inte omprövas, till högre 
instans. (Ett överklagande som inkommit för sent ska avvisas, vilket är en form av 
beslut. Ett beslut där rättelse av skrivfel ska ske eller som ska omprövas innebär också 
beslut. Se vidare nedan).  

• Anmälan om misstänkta brott till polis eller åklagare, samt begäran om överprövning 
av åklagares beslut om att lägga ner förundersökningen eller att inte väcka åtal.  

• Att tillkalla polis enbart som skydd (polismans hjälp, s.k. handräckning, för att 
komma in i lokaler etc. kräver delegation, se vidare nedan).  

• Verkställa registrering (enligt Art 31.1 a och b samt artikel 6.2 i EG-fo 882/2004 och 
annan liknande registrering som behövs för nämndens tillsyn).  
 
Nämndens personal fullgör härigenom den skyldighet att anmäla överträdelser som 
åvilar nämnden enligt 13 § livsmedelslagen, 26 kap 2 § miljöbalken och som följer av 
tillsynsansvaret beträffande andra lagar. I vissa fall kan det vara en bedömningsfråga 
att avgöra om en överträdelse har skett eller inte. I sådana fall innebär åtalsanmälan ett 
beslut. Ett sådant beslut bör fattas av nämnden eller i brådskande fall ordföranden 
(punkt 1.1). 
 

Nedanstående delegationsordning omfattar inte ärenden som avser verksamhetens mål 
och inriktning, framställningar till fullmäktige eller ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet och i övrigt av 
större vikt. 

 
Delegater 

Om ordinarie delegat är förhindrad att besluta enligt lämnad delegation skall ersättare 
i nedan angiven ordning träda in. 
 

Ordinarie delegat Ersättare 1 
Ordförande Vice ordförande 
Byggnadsinspektör Nämndsekreterare 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ordförande 
Nämndsekreterare Byggnadsinspektör 

 
 
Delegat äger rätt att i ett visst ärende, om så bedöms lämpligast, avstå från att fatta 
beslut och hänskjuta ärendet till nämnden för prövning. 
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Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 
Lagrum Ärende Delegat 

OFS 6 kap 3 § 
 
TF 2 kap 2, 14 §§ 

Pröva begäran om utlämnande av 
allmänna handlingar 

Respektive delegat 

Förvaltningslagen (2017:900) 
Lagrum Ärende Delegat 

45 § Pröva att överklagande inkommit i 
rätt tid samt besluta om att avvisa ett 
för sent inkommet överklagande 

Respektive delegat 

36–39 §§ Besluta om rättelse och ändring av 
delegationsbeslut som delegaten 
fattat 

Respektive delegat 

 Beslut att avskriva ett ärende från 
vidare handläggning, exempelvis 
obefogade klagomål 

Respektive delegat 

20 § andra stycket Beslut att avvisa en framställning som 
är så ofullständig eller oklar att den 
inte kan tas upp till prövning 

Respektive delegat 

 Besluta att avge yttrande till högre 
instans med anledning av 
överklagande av beslut som fattats 
med stöd av delegation 

Respektive delegat 

Kommunallagen (2017:725) 
Lagrum Ärende Delegat 

6 kap. 39 § Ordförande får besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas.  
 
Detta gäller  
inom nämndens samtliga 
ansvarsområden. 

Ordförande 
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Plan- och bygglagen (2010:900) 
Lagrum Ärende Delegat 

PBL 9 kap. Lov m.m.  

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

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

 

 a) Tillbyggnad inom detaljplan för 
handel, kontor, hantverk eller 
industri med högst 50 m2 

bruttoarea 

Byggnadsinspektör 

 b) Tillbyggnad av en- eller två-
bostadshus 

Byggnadsinspektör 

 c) Ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad (med en 
byggnadsarea sammanlagt ej 
överstigande 50 m2 bruttoarea) 

Byggnadsinspektör 

 d) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
avloppspumpstation eller därmed 
jämförliga byggnader med en 
bruttoarea sammanlagt ej 
överstigande 20 m2 bruttoarea. 

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 3b) 

e) Inredande av någon ytterligare 
bostad eller någon ytterligare 
lokal för handel, hantverk eller 
industri 

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 3c) och 8 § 
första stycket 2c) 

f) Byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar 
byggnadens yttre utseende 

 

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 8 § första 
stycket 2b)  

 

g) Ärende om att i område av 
värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett bebyg-
gelseområde som avses i 8 kap. 13 
§ PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

 

h) Ändring av gällande bygglov 
inom ramen för tidigare med-
given bruttoarea eller medgiven 

Byggnadsinspektör 
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avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser1 

PBL 9 kap. 8 § första 
stycket 1 och 16 kap. 
7 § samt PBF 6 kap. 
1-2 §§ 

i) Nybyggnad eller väsentlig ändring 
av upplag eller materialgårdar (p. 
2) fasta cisterner med en största 
volym av 50 m3 (p. 4), murar och 
plank (p. 7) samt 
transformatorstation (p. 10) 

Byggnadsinspektör 

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

j) Uppsättande eller väsentlig 
ändring av skyltar eller 
ljusanordningar 

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 10 §  Beslut om rivningslov inom ramen för 
de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § 
PBL, dock ej rivning av byggnad som 
ur historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt har större värde eller 
rivning som kräver beslut enligt 
annat lagrum 

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 11–13 §§ Beslut om marklov inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL  

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 14 § Bygglov för åtgärder som inte kräver 
lov 

Byggnadsinspektör 

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

 

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 22 § Beslut om att förelägga sökanden att 
inkomma med komplettering vid 
ofullständig ansökan, samt avvisa 
eller avgöra ärendet i befintligt skick 
om föreläggandet inte följs. 

Byggnadsinspektör 

PBL 9 kap. 27 § Beslut om att förlänga handlägg-
ningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor 
utöver de ursprungliga tio veckorna  

Byggnadsinspektör 

PBL 10 kap. m.m. Anmälan, genomförandet av 
åtgärder m.m. 

 

PBF 6 kap. 10 § första 
stycket 

Beslut att, om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 

Byggnadsinspektör 

 
 1 Det bör observeras att det i PBL inte finns några särskilda regler om ”ändring” av lov. Formellt sett ska 

alltså en ansökan om ändring av lov handläggas på samma sätt som en ansökan om nytt lov. Om det 
redan finns ett lov som byggnadsnämnden beviljat, bör det dock finnas möjligheter att delegera 
beslutanderätt som avser vissa ändringar i förhållande till det redan beviljade lovet. 
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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 

Beslut att avvisa anmälan om 
föreläggande enligt 6 kap. 5 § första 
stycket inte följs och anmälan är så 
ofullständig att anmälan inte kan 
handläggas i sak 

Byggnadsinspektör 

PBL 10 kap. 13 § Beslut att utse ny kontrollansvarig 
om en kontrollansvarig har lämnat 
sitt uppdrag 

Byggnadsinspektör 

PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 1 

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

Byggnadsinspektör 

PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 2 

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 

Byggnadsinspektör 

PBL 10 kap. 23-24§§ Beslut att med startbesked godkänna 
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 

- bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som 
behövs 

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

Byggnadsinspektör 

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

Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök/besiktning inom 
ramen för nämndens tillsynsarbete 

Byggnadsinspektör 
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som innefattar för byggherren 
bindande föreskrift (föreläggande). 
Föreläggande med påföljd (vite eller 
åtgärd) beslutas av nämnden 

PBL 10 kap. 18 § Beslut att det för rivningsåtgärder 
inte behövs någon kontrollplan 

Byggnadsinspektör 

PBL 10 kap 29 § Beslut om kompletterande villkor för 
bygg- eller rivningsåtgärderna eller 
för kontrollen 

Byggnadsinspektör 

PBL 10 kap. 34–37 §§ Beslut om slutbesked respektive om 
interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34–37 §§ PBL 

Byggnadsinspektör 

PBL 10 kap. 4 § Beslut om att byggnadsverk får tas i 
bruk utan att slutbesked lämnats 

Byggnadsinspektör 

PBL 11 kap. 

 

  

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

Ordförande 

PBL 11 kap. 9 § Beslut att av polismyndigheten 
begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 

Byggnadsinspektör 

PBL 11 kap. 17 § 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 

 

Byggnadsinspektör 

PBL 11 kap. 40–45 §§ Beslut om anteckningar i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel 
med mera 

Nämndsekreterare 

PBL 12 kap.   

PBL 12 kap. 8–11 §§ 
och kommunens 
plan- och 
bygglovtaxa  

 

Besluta om avgifter i enskilda 
ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovstaxa 

Byggnadsinspektör 
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Plan- och byggförordning (2011:338) 
Lagrum Ärende Delegat 

PBF 6 kap. 5 § Besluta/godkänna anmälan (punkt 1–
12) 

Byggnadsinspektör 

Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR med ändringar 
Lagrum Ärende Delegat 

BBR 1:21 

 

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

Byggnadsinspektör 

Boverkets föreskrifter 2011:10 med ändringar, om tillämpning 
av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 
Lagrum Ärende Delegat 

BFS 2015:6, EKS 10, 
3 § 

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

Byggnadsinspektör 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
Lagrum Ärende Delegat 

FBL 4 kap. 25 § Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med lantmäteri-
myndigheten med rätt att anföra 
att frågan om förhandsbesked 
eller bygglov bör avgöras innan 
fastighetsbildning sker 
 

Byggnadsinspektör 

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 
Lagrum Ärende Delegat 

LFS 3 § första stycket 
andra meningen 

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

Byggnadsinspektör 

LFS 3 § första stycket 
första meningen 

Prövning av behov och beslut i 
frågan om färdigställandeskydd 

Byggnadsinspektör 
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behövs eller inte vid tillbyggnad 
m.m. 

Trafikförordning (1998:1276) 
Lagrum Ärende Delegat 

TF 13 kap. 3 § Undantag från bestämmelserna om 
största bredd 

Byggnadsinspektör 

TF 13 kap. 3 § Undantag från bestämmelserna om 
största vikt 

Byggnadsinspektör 

TF 13 kap. 3 § Undantag från bestämmelserna om 
största längd 

Byggnadsinspektör 

TF 13 kap. 3 § Avstängning av gator och vägar Nämndsekreterare 

TF 13 kap. 8 § Bevilja parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Nämndsekreterare 
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Miljöbalken (1998:808) 
Lagrum Ärende Delegat 

 Allmänt  

2 kap. 2-9 §§ 

26 kap 

Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Miljökonsekvensbeskrivningar 
och annat beslutsunderlag, 6 kap. 

 

6 kap 4 § Avge yttrande till länsstyrelsen Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

6 kap 5 § Avge yttrande till 
verksamhetsutövare med anledning 
av utökat samråd med 
miljökonsekvensbedömning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

6 kap 8 §  Avge yttrande över 
miljökonsekvensbeskrivning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap. 

 

19 kap. 4 § MB, 9 § 
FMH, resp. 22 kap. 4 
och 10 §§ MB 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

21 § 3, 22 § och 26 § 
FMH 

Avge yttrande till länsstyrelsen i 
anmälningsärende angående ändring 
av tillståndspliktig verksamhet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

13 § första stycket 1 
FMH 

Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

13 § första stycket 2 
FMH  
 

Besluta i ärende om tillstånd att 
ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

13 § fjärde stycket 
FMH, lokala 
hälsoskyddsföre-
skrifter; Lokala 
vatten-
skyddsföreskrifter 

Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta annan avloppsanordning än 
sådan till vilken vattentoalett är 
ansluten inom de delar av 
kommunen där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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19 kap. 5 § punkt och 
22 kap. 28 § MB 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

13 § andra stycket 
FMB 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

14 § FMH Besluta i ärende om anmälan om 
ändring av sådana avlopps-
anordningar som avses i 13 § FMH  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

17 § första stycket 
första meningen 
FMH  

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

37 § FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda människors 
hälsa och miljön 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

39 § FMH 

lokala föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

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

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 12 § MB, 40 

§ första stycket 2 

FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda människors 

hälsa och miljön 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Verksamheter som orsakar 
miljöskador, 10 kap. 
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3 kap. 31 § 2–3 MTF, 
10 kap. 14 § MB, 18-21 
§§ FAM 

Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

28 § FMH Besluta i anmälningsärende om 
avhjälpandeåtgärd med anledning av 
en föroreningsskada, när åtgärden 
kan medföra ökad risk för spridning 
eller exponering av föroreningarna  

 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Vattenverksamhet, 11 kap.  

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

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Jordbruk och annan verksamhet, 
12 kap. 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Kemiska produkter och 
biotekniska organismer, 14 kap. 

 

6 kap 1 § NFS 2015:2 Besluta i ärende om tillstånd för 
yrkesmässig spridning av 
växtskyddsmedel inom ett 
vattenskyddsområde 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

4 kap 4 § NFS 2015:3 Besluta i ärenden om information om 
spridning av biocider 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

 
 
 
2 kap 40 § SFS 
2014:425 

Besluta i ärenden om tillstånd för 
spridning av växtskyddsmedel på 
tomtmark för flerbostadshus, gårdar 
till skolor och förskolor, på allmänna 
lekplatser, allmänna parker och 
trädgårdar, idrotts- och 
fritidsanläggningar, vid planerings- 
och anläggningsarbeten, på 
vägområden samt grusytor och andra 
mycket genomsläppliga ytor, på ytor 
av asfalt eller betong eller andra 
hårdgjorda ytor  
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

2 kap 41 § SFS 
2014:425 

Besluta i ärende om anmälan om 
spridning av växtskyddsmedel på 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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vägområde för att förhindra 
spridning av invasiva arter, på 
banvallar och på områden över 1000 
kvadratmeter där allmänheten får 
färdas fritt 

39 § SFS 2014:425 Besluta i ärenden om dispens för 
spridning av växtskyddsmedel på 
ängs- och betesmarker 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

NFS 2003:24 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Förordningen 
(2007:846) om 
fluorerade 
växthusgaser och 
ozonnedbrytande 
ämnen 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB 
med mera 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

2 kap. 19 § 5–9, 2 kap 
31§ 5–6 och samt 2 
kap 32-33 §§ MTF 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Avfall och producentansvar, 15 
kap. 

 

45 § AF Besluta om ärende om anmälan om 
kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande om 
annat avfall än trädgårdsavfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Lokala 
renhållningsföreskrif
ter 

Besluta om undantag vad avser latrin Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Lokala 
renhållningsföreskrif
ter 

Besluta om undantag vad avser slam Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Lokala 
renhållningsföreskrif
ter 

Besluta om utökat 
slamsugningsintervall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 



    Sida 16 av 25  
     

 

Lokala 
renhållningsföreskrif
ter 

Besluta om eget omhändertagande av 
latrin, slam, urin, WC-avloppsvatten 
och fosforbindande material på 
fastighet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Lokala 
renhållningsföreskrif
ter 

Besluta om uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall, latrin och slam för 
permanentboende och deltidsboende 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Lokala 
renhållningsföreskrif
ter 

Besluta om kompostering eller annat 
omhändertagande av hushållsavfall 
på den egna fastigheten 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

42 § AF Yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om anmälan av transport av eget 
farligt avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

42 § AF Yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om tillstånd för yrkesmässig 
transport av avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Tillsyn, 26 kap.  

26 kap. 9 § MB Besluta om förelägganden eller 
förbud utan vite i ärenden som 
nämnden ansvarar för 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

26 kap. 13 § MB Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller 
nyttjanderättshavares namn och 
adress 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

26 kap. 15 § MB Besluta att sända föreläggande eller 
förbud, som meddelats mot någon i 
egenskap av ägare m.m. till 
inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i inskrivningsregistret 

Nämndsekreterare 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

26 kap. 19 § tredje 
stycket MB 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

26 kap. 21 § MB Besluta att förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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26 kap. 22 § MB 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 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

26 kap. 26 § MB Bestämma att beslut i tillsynsärende 
ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

 Avgifter, 27 kap.  

27 kap. 1 § MB, 
Kommunens taxa 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

9 kap. 5 § FAPT*  
 

Bestämma att beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

 Tillträde m m. 28 kap.  

28 kap. 1 och 8 §§ 
MB 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

 Miljösanktionsavgifter, 30 kap.  

30 kap. 3 § MB Besluta om miljösanktionsavgift upp 
till 5 000 kr 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

 Vissa övriga ärenden  

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

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

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

 

 

 

 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Överkalix kommun 
(25 FS 2008:49 A 7) 
Lagrum Ärende Delegat 

4 §   Avge yttrande till polismyndigheten 
rörande störande buller (8 §) 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

4 §   Avge yttrande till polismyndigheten 
rörande affischering (11 §) 

Byggnadsinspektör 

  

*Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 



    Sida 19 av 25  
     

 

Livsmedelslag (2006:804) LL 
20 § LL Begära upplysningar, ta del av 

handlingar samt få tillträde till 
lokaler 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

24 § 1–3 styckena LL 

34 § LF 

Beslut om att ta hand om en vara Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

24 § 1–3 styckena LL 

34 § LF 

Besluta att låta förstöra en vara på 
ägarens bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

26 § LL Besluta om rättelse på den felandes 
bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

27 § LL Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller 
verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran 
föreligger 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

30 c § LL och 39 a – g 
§ LF 

Besluta om sanktionsavgift inom 
nämndens kontrollområde, upp till 
10 000 kr 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

33 § LL Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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Livsmedelsförordning (2006:813) LF 

8 § LF Besluta om skyldighet för den som är 
sysselsatt med livsmedelsverksamhet 
att genomgå läkarundersökning om 
det behövs av livsmedels-hygieniska 
skäl när det gäller ärenden i 
smittspårning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

23 § LF 

Art 6.2 EG 852/2004 

Besluta i ärende om registrering av 
livsmedelsanläggning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

34 § LF Besluta om ersättning för 
kontrollmyndighetens kostnader till 
följd av åtgärder enligt 24 § 
livsmedelslagen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, LFAB 

23 § LFAB 

12 § FFAB 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

25 § LFAB Besluta att ta hand om en vara Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

25 § LFAB Besluta att låta förstöra varan på 
ägarens bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

27 § LFAB Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

33 § LFAB Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

EU-förordning (2017/625) om offentlig kontroll 

Art. 138 2c EU 
2017/625 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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Art. 138 2d EU 
2017/625 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Art. 138 2e EU 
2017/625 

Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Art. 138 2g EU 
2017/625 

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. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Art. 138 2h EU 
2017/625 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Art. 138 2i EU 
2017/625 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Förordning (2006:1166) om avgift för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, FAOKL 
3–6 §§ FAOKL 

Kommunens taxa 

Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

13–14 §§ FAOKL 

Kommunens taxa 

Besluta om avgift för registrering av 
livsmedelsanläggningar 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

11 § FAOKL 
Kommunens taxa 

Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

11 § FAOKL 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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11 a § FAOKL 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Förordning (2006:1165) om avgift för offentlig kontroll av foder 
och animaliska biprodukter, FAOKF 

3–6 §§ FAOKF 

Kommunens taxa 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

11 § FAOKF 
Kommunens taxa 

Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

12 § 1 st. FAOKF 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

12 § 2 st. FAOKF 

Art. 79.2 EU 
2017/625 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

13 a § FAOKF Besluta, i enlighet med artikel 79.4 
(EU) 2017/625, att avgift inte ska tas 
ut i ett enskilt fall om beloppet är så 
lågt att ett uttag skulle vara 
oekonomiskt med hänsyn till 
kostnaderna för uttaget och de totala 
förväntade inkomsterna från avgiften. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 
2001:30) 

12 § LIVSFS Beslut om fastställande av faroanalys 
samt undersökningsprogram för 
regelbundna undersökningar, och 
dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvens av 
normal respektive utvidgad 
undersökning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 
 
  



    Sida 23 av 25  
     

 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
5 kap 9 § Besluta om att bevilja 

försäljningstillstånd efter ansökan från 
konkursbo 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

5 kap 15 § Handlägga anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

8 kap 1 § Besluta om avgift för prövning av 
ansökan om tillstånd  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

8 kap 2 § Besluta om avgift för tillsyn av 
anmälningspliktig och tillståndspliktig 
försäljning av tobak och liknande 
produkter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
21 § Besluta om att näringsidkare ska lämna 

de upplysningar som behövs för 
tillsynen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

22 § Besluta om avgift för kontroll av 
detaljhandeln med receptfria läkemedel 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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Strålskyddslag (2018:396) & Strålskyddsförordningen 
(2018:506) 

8 kap 4 § SSL  

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

8 kap 12 § SSL Besluta att begära hjälp av polisen för 
tillträde och utförande av undersökningar 
och andra åtgärder 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

8 kap 6 § SSL Besluta om de förelägganden som behövs 
för tillsynen och för att de som har 
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till lagen 
eller beslut som meddelats med stöd av 
lagen ska fullgöra dessa. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

32 § SSL 

16 § SSF 

Besluta i ärende om solarier inom 
nämndens ansvarsområde 

- med anledning av anmälan av 
verksamhet i vilken solarium upplåts till 
allmänheten 

- i övrigt 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

14 § SSF 

Kommunens 
taxa 

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende 
enligt strålskyddslagstiftningen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  
Lagrum Ärende Delegat 

5 § Beslut om att av den som driver 
serveringsställe begära de 
upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

5 § Beslut om att begära tillträde till 
sådana lokaler, områden och entréer 
som avses i 3 § för att utöva 
tillsynen. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

6 § Beslut om att hos Polismyndigheten 
begära sådan hjälp som behövs för 
genomförande av åtgärder enligt 
lagens 5 § 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 och 8 §§ Beslut om föreläggande att vidta 
smittskydds - åtgärder enligt lagens 3 
§ och anslutande föreskrifter för att 
förhindra spridning av det virus som 
orsakar covid - 19.  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 och 8 §§ Beslut om förbud mot öppethållande 
av serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 och 8 §§ Beslut om förbud mot öppethållande 
avseende viss del av serveringsställe, 
för viss tidsperiod eller tills vidare.  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 och 8 §§ Beslut om förbud mot öppethållande 
av hela eller del av serveringsställe 
under vissa tider på dygnet.  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 § tredje stycket Beslut om förordnande att ett 
föreläggande eller förbud ska börja 
gälla vid en annan tidpunkt än den 
som anges i 7 § tredje stycket 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Återkallelse av ett föreläggande eller 
förbud som meddelats med stöd av 
delegering 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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