Delegeringsordning inom miljö-, bygg- och räddningsnämnden verksamhetsområde
antagen av miljö-, bygg- och räddningsnämnden
2015-04-30 § 58

Allmänt
Delegeringsrätten får enligt kommunallagen ej omfatta ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.
För delegation rörande personaladministration och inköps-/upphandlingsområdet finns separat beslut med därtill kopplad
beslutsattestantförteckning.
Med begreppet:
”beslut inom miljöbalkens-, livsmedelslagstiftningens- och smittskyddslagens område” avses beslut inom
nämndens tillsynsansvar enligt respektive lagstiftning samt förordningar och föreskrifter som meddelats
med stöd av denna.
”besluta i tillsynsärende” avses beslut i tillsynen över efterlevnaden av bestämmelser inom respektive
lagstiftningsområde med undantag för nedan angivna lagrum.
”fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen samt övriga uppgifter som ska fullgöras inom plan-och byggområdet” såsom det
formuleras i nämndens reglemente avses beslut och tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 och tillhörande författningar och
förordningar samt övrig speciallagstiftning inom plan- och byggnadsväsendet.
Dock gäller att ansvaret för översiktlig planering, beslut om planbesked, beslut om upprättande av planprogram och detaljplaner samt
områdesbestämmelser åvilar kommunstyrelsen.
Detaljplaner som upprättas med standardförfarande eller begränsat förfarande får antas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Denna delegeringsrätt gäller endast i ärenden där vägledande beslut eller bedömning från nämnden finns. Det åligger tjänsteman
inom respektive ansvarområde att bevaka att vägledande beslut eller bedömning finns och initiera att sådana fattas.
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Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
- besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut
- besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegatens beslut
- besluta att på ansökan av tillståndsinnehavare upphäva eller göra ändringar i delegatens beslut.
- rätt att besluta att lämna klagomål utan åtgärd om rätten att besluta i tillsynsärende föreligger
Ersättare vid ordinarie handläggares frånvaro
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna ersätter varandra vid ordinarie handläggares frånvaro.
Vid stadsarkitektens/miljö- och byggchefens frånvaro ersätts denne av samhällsplaneraren i delegationsbeslut vid tillämpningen av PBL,
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.
Byggnadsinspektörerna ersätter varandra vid ordinarie handläggares frånvaro.
Inom räddningstjänstens verksamhetsområde ersätter räddningschef och ställföreträdande räddningschef varandra.
Vid tillsynsverksamhet är även utsedda tillsynsförrättare delegater.
I ärenden som rör föreskrifter och förbud eller beslut om brandskyddskontroller i särskilda fall träder befäl i
interkommunal befälsberedskap som kräver snabbt beslut in som ersättare om inte räddningschef eller ställföreträdande
räddningschef är att tillgå. Ärenden som rör sotningsverksamhet, utförande av brandskyddskontroller och utfärdande
av sotningsförelägganden är skorstensfejarmästare och/eller skorstensfejartekniker delegater.
Nämnden kan när som helst återkalla ett givet delegationsuppdrag.
Fattade delegeringsbeslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Delegering från nämnd till tjänstemän omfattar myndighetsutövning enligt av från kommunfullmäktige till miljö-, bygg- och
räddningsnämnden delegerad tillämpning inom lagstiftning enligt nedanstående tabeller:
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Kommunallagen
Lagrum

Ärende

Delegat

KL 6 kap 36 §

Ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas

Ordförande

KL 6 kap 36 §

Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens beslut eller
avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister.

Ordförande

KL 6 kap 33 §

Besluta om föreläggande och förbud med vite eller förordna om rättelse på den
försumliges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt
ansöka om verkställighet eller särskild handräckning enligt 26 kap 17 §
Miljöbalken.

Miljö- och byggchef

Ersättare

1:e miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Offentlighets- och sekretesslagen
6 kap 2 §
Offentlighets- och
sekretesslagen

Pröva begäran från enskild om att lämna ut allmän handling.

Miljö- och byggchef
Räddningschef
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Förvaltningslagen
Lagrum

Ärende

Delegat

Ersättare

24 §

Beslut att avvisa för sent inkommen överklagande.

Miljö- och byggchef
Räddningschef

Yttranden över remisser från omsorgsnämnden angående servering av alkohol.

Räddningschef

Stf. Räddningschef

Yttranden över remisser från polisen t ex i ärenden om anordnande av offentlig
tillställning och sammankomst, tillstånd att driva hotell- och pensionatsrörelse
samt sakkunnigutlåtande i samband med bränder.

Räddningschef

Stf. Räddningschef

Yttranden över remisser från länsstyrelsen rörande tillstånd att bedriva vårdhem
och liknande inrättningar.

Räddningschef

Stf. Räddningschef

Delegat

Ersättare

Övriga delegationer
Slag av ärende
Rätt att företräda nämnden vid överklaganden

Miljö- och byggchef
Räddningschef

Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
beslut

Miljö- och byggchef
Räddningschef

Överklaganden

Byggnadsinspektör
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Lag om skydd mot olyckor
Lagrum

Ärende

Delegat

Ersättare

2 kap. 3 §, tredje
stycket

Ta emot och granska skriftliga redogörelser för brandskydd.

Räddningschef

Stf. räddningschef

3 kap. 1 §, första
stycket

Se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder
och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra
olyckor än bränder.

Räddningschef
Stf. Räddningschef

Ge råd, information och på annat sätt underlätta
för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter
enligt denna lag.

Räddningschef

3 kap 2 §,

Utsedda
tillsynsförrättare

Stf. Räddningschef
Utsedda
tillsynsförrättare

3 kap 4 §, första
stycket

Att på kommunens uppdrag rengöra fasta förbränningsanordningar och därtill
hörande rökkanaler samt imkanaler från restauranger, storkök och därmed
jämförbara utrymmen.

Skorstensfejarmästare

3 kap, 4 § andra
stycket

Bevilja dispens gällande rengöring av
fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler.

Räddningschef

Stf. räddningschef
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Forts. Lag om skydd mot olyckor
Lagrum

Ärende

Delegat

3 kap, 4 § tredje
stycket

Kontroll från brandskyddssynpunkt av det som skall rengöras (enligt första
Skorstensfejarmästare
stycket) samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar. Detsamma skall
Skorstensfejartekniker
gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och
därtill hörande avgaskanaler.

3 kap. 6 §, andra
stycket

Meddela föreläggande och förbud enligt
5 kap. 2 §, andra stycket, i samband med brandskyddskontroll.

Skorstensfejarmästare
Skorstensfejartekniker

3 kap. 10 §

Utföra olycksundersökning för att i skälig omfattning klarlägga orsaker till
olyckor, olycksförlopp och hur insatser genomförts.

Räddningschef

5 kap. 1 §

Utöva tillsyn över efterlevnaden av lag om skydd mot olyckor och föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen.

Räddningschef
Stf. Räddningschef

Ersättare

Stf. räddningschef

Utsedda
tillsynsförrättare
5 kap. 2 §

Meddela föreläggande och förbud i samband med tillsyn.

Räddningschef
Stf. Räddningschef
Utsedda
tillsynsförrättare
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Förordning om skydd mot olyckor
Lagrum

Ärende

Delegat

2 kap. 2 §, andra
stycket

Besluta när anläggningar som skall lämna skriftlig redogörelse enligt 2 kap. 3 §
Lag om skydd mot olyckor skall lämna förnyad skriftlig redogörelse.

Räddningschef
Stf. Räddningschef

Ersättare

Utsedda
tillsynsförrättare
2 kap. 7 §

3 kap. 1 §, andra
stycket

Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om
liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Räddningschef

Besluta om brandskyddskontroll, enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor, i
särskilda fall.

Räddningschef

Stf räddningschef
Befäl i
övergripande
interkommunal
befälsberedskap
Stf räddningschef
Befäl i
övergripande
interkommunal
befälsberedskap.
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Lag om brandfarliga och explosiva varor
Lagrum

Ärende

Delegat

Ersättare

§§ 6-20

Utfärdande av tillstånd för förvärv, förvaring, överföring och hantering av
brandfarliga och explosiva varor samt godkännande av föreståndare

Räddningschef

Stf.
Räddningschef

§ 21

Utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som
meddelats i anslutning till lagen

Räddningschef
Stf. Räddningschef

Befäl i
övergripande
interkommunal
befälsberedskap.

Utsedda tillsynsförrättare
§ 24

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar
som behövs för tillsynen.

Räddningschef
Stf. Räddningschef

För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde till områden, lokaler och
andra utrymmen som används i samband med hanteringen av brandfarliga och
explosiva varor och få göra undersökningar och ta prover.

Utsedda tillsynsförrättare

Befäl i
övergripande
interkommunal
befälsberedskap.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

§ 25

Meddela förelägganden och förbud som behövs för att lagen och föreskrifter och
beslut som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

Räddningschef
Stf. Räddningschef
Utsedda tillsynsförrättare

Befäl i
övergripande
interkommunal
befälsberedskap.
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Miljöbalken – SFS 1998:808
Lagrum

Ärende

Delegat

7 kap 17 § MB
(Länsstyrelsens
beslut 1992-06-26
om undantag från
strandskyddsbestäm
melserna för
nybyggnad av
komplementbyggnad
er inom
strandskyddsområde
)

I de fall länsstyrelsens beslut är tillämpbart får delegaten besluta om tillämpning Byggnadsinspektör
av länsstyrelsens beslut.
Denna delegation förutsätter att svårbedömda fall tas upp i nämnd. Ärendenr.
Ls 521-8176-13

26 kap 9 § MB

Beslut att meddela föreläggande och förbud inom miljöbalkens område – dock
ej beslut förenade med vite överstigande 10 % av gällande prisbasbelopp.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Övriga beslut i tillsynsärenden inom miljöbalkens område.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Ersättare
Miljö- och byggchef

Avgifter
27 kap 1 § MB

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt Miljö- och
miljöbalken.
hälsoskyddsinspektör
Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Besluta om klassificering av verksamhet enligt kommunens taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
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30 kap 3 § MB samt
förordningen om
miljösanktionsavgift
er.

Besluta i ärenden om miljösanktionsavgifter

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

10

Livsmedelslagen - SFS 1971:511
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.
Delegerad tillämpning inom denna lagstiftning se tabell nästa sida:
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Livsmedelslagen – SFS 1971:511
Lagrum

Ärende

Delegat

Allmänt

Besluta i ärenden om godkännande och registrering inom
livsmedelslagstiftningens område.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

22,23 §§ LL

Besluta att meddela föreläggande eller förbud – dock ej beslut förenade med
vite överstigande 10 % av gällande prisbasbelopp.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Övriga beslut i tillsynsärenden inom livsmedelslagstiftningens område.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Besluta om klassificering av verksamhet enligt kommunens taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Ersättare

Avgifter
28 § LL

28 § LL
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Smittskyddslagen – SFS 1998:1472
Lagrum

Ärende

Delegat

Smittskyddslagen

Beslut i tillsynsärenden inom smittskyddslagstiftningens område

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Ersättare
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Övrigt – miljö- och hälsa
Lagrum

Ärende

Delegat

Strålskyddslagen –
SFS 1988:220

Besluta och meddela förelägganden inom strålskyddslagens område – utom vid
beslut förenade med vite överstigande 10 % av gällande prisbasbelopp.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Övriga beslut inom strålskyddslagens område

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Bilskrotningsförordni
ngen SFS 2007:186

Avge yttrande i ärenden om auktorisation av bilskrotare

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Ordningslag SFS
1993:1617

Yttrande till polismyndigheten

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Alkohollagen SFS
2010:1622

Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som handhar alkoholärenden

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Lag om hotell- och
pensionatsrörelse SFS
1966:742

Avge yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Förordningen om
flyttning av fordon i
vissa fall SFS
1982:198

Besluta om flyttning av fordonsvrak enligt lagen (1982:129)
samt förordningen (1982:1989 om flyttning av fordon i vissa fall (2 § p 7)

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Ersättare
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Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 samt övrig speciallagstiftning t.ex.
författningar och förordningar kopplade till denna lag samt övrig
speciallagstiftning

Plan- och bygg samt övrig speciallagstiftning

Lagrum
Plan- och bygglagen
SFS 2010:900

Ärende
Beslut i samband med handläggning av bygglov, rivningslov, marklov, eller
anmälan, samt tillsynsärenden, inom plan- och bygglagens område.

Delegat
Byggnadsinspektör

Ersättare

Delegationsrätter gäller inte:
a) Lokaliseringsprövning utom plan, undantaget då åtgärden gäller
tidsbegränsade lov eller mindre teknikbyggnader där endast positiva
grannyttranden föreligger får delegations-rätten utnyttjas
b) Bygglov med strandskyddsdispens
c) Avvikelser från detaljplan eller områdesbestämmelser
d) Rivning av byggnad som ur historisk, kulturell, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har större värde
e) Ny- eller tillbyggnad utom plan som innebär att ny om- eller tillbyggnad
placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter
f) Föreläggande med viten högre än 10 % av gällande prisbasbelopp
g) Ändrad användning
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PBL 12 kap. 2 § första Ta initiativ till planläggning och skriva planavtal som reglerar
ansvarsfördelning samt de enligt PBL 11 kap. 8 § punkterna
stycket punkt 2 och
1-8 och 10 §§ kostnader för extern intressent i de fall kommunstyrelsen beslutat
allmänt om planavtal
om positivt planbesked.

Stadsarkitekt
Samhällsplanerare
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Fastighetsbildningslagen
Lagrum

Ärende

Delegat

Fastighetsbildningsla
gen (1970:988) FBL 4
kap. 25 och 25a §§

Företräda miljö-, bygg och räddningsnämnden vid samråd
med fastighetsbildningsmyndighet och rätt att begära att ärendet hänskjuts till
miljö-, bygg- och räddningsnämnden
för prövning.

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare

FBL 5 kap 3 § tredje
stycket

Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall
kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare

FBL 14 kap 1 § andra
stycket

Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att
mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenigt sätt. område
beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana
bestämmelser.

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare

FBL 14 kap. 1 a §
första stycket 3-7

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning.

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare

FBL 15 kap 11 §

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare

Anläggningslagen
(1973:1149)
AL 21 och 23 §§

Företräda miljö-, bygg- och räddningsnämnden vid samråd med
fastighetsbildningsmyndigheten

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare

AL 18 §

Rätt att påkalla förrättning.

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare

AL 30 §

Rätt att påkalla förrättning.

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare

Ersättare
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Ledningsrättslagen
(1973:114)LL 21 §

Företräda miljö-, bygg- och räddningsnämnden vid samråd med
fastighetsbildningsmyndigheten

Stadsarkitekt
Samhällsplanerare

LL 28 §

Godkännande av beslut eller åtgärd

Stadsarkitekt/
Samhällsplanerare
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