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Regler för delegation 

Allmänt 
Regler om delegering av ärenden inom en nämnds ansvarsområde finns i 
6 kap. 37–39 §§ och 7 kap. 5–8 §§ kommunallagen (KL). 
Bestämmelserna ger nämnderna möjlighet att delegera sin beslutanderätt. 

Nämnden avgör själv i vilken utsträckning man vill använda sig av sin 
delegeringsrätt, inom de ramar som KL anger, och bestämmer vilka 
ärenden som ska delegeras och till vem. Nämnden kan delegera till sitt 
presidium, utskott, till ledamot eller ersättare i nämnden och till anställd i 
kommunen. Nämnden kan även ställa upp villkor för delegationen, enligt 
7 kap 7 § KL. Väsentligt är att delegeringsmöjligheten inte används på ett 
sådant sätt att nämnden avhänder sig ledningen av och ansvaret för de 
principiellt viktiga frågorna. 

Ärenden som inte får delegera 
I 6 kap 38 § KL anges de frågor/ärenden som nämnden inte har rätt att 
delegera. 

Nämnden kan inte delegera: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning 

eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden 

med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats, 

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

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats 
över till nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  

Det är viktigt att framhålla att offentlighetsprincipen och den därmed 
förknippade rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar inte 
ändras av att beslutanderätten delegeras. 

Delegeringens innebörd 
Genom delegering flyttas beslutanderätten över från nämnden till 
delegaten. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med 
stöd av delegering är juridiskt sett ett nämndens beslut. Det betyder bland 
annat att delegatens beslut kan överklagas på precis samma sätt som ett 
nämndbeslut. Revisionsansvaret för delegationsbeslutet ligger hos 
nämnden, men nämnden kan inte ändra ett beslut som fattats av 
delegaten. Nämnden kan dock när som helst återkalla lämnad delegation. 
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Delegaten beslutar i de ärenden som ingår i delegeringsuppdraget. Finner 
delegaten att ett ärende är av större vikt eller av principiell betydelse ska 
hen hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande. 

Vidaredelegering 
Det är endast tillåtet för förvaltningschef att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till annan anställd enligt 7 kap 6 § KL. Detta gäller dock 
endast under förutsättning att nämnden gett möjlighet till 
vidaredelegering i delegationsordningen. En annan delegat får alltså inte 
överlåta åt någon annan att fatta beslut i delegatens ställe. 

Utformning av delegationsbeslut 
I huvudsak gäller samma formregler för delegationsbeslut som för 
nämndbeslut. Detta innebär att det alltid måste finnas någon form av 
skriftlig dokumentation. Delegerad beslutanderätt får aldrig utövas endast 
muntligt. Detta är även en förutsättning för återrapportering till nämnden. 

Som minimikrav ska den skriftliga dokumentationen över ett 
delegationsbeslut innehålla uppgift om. 

• vem som fattat beslutet, 
• när och vilket beslut som fattats,samt 
• vad beslutet avser. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden enligt 
6 kap 40 § KL. Anmälan har främst som syfte att tillgodose 
rättssäkerhetsaspekter och nämndens informations- och kontrollbehov. 

Delegationsbeslut ska anmälas så snart som möjligt. Nämnden 
bestämmer själv när och hur anmälan ska ske. Anmälan enligt 6 kap 39 § 
KL ska normalt göras till närmast följande sammanträde med nämnden. 

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med 
stöd av uppdrag enligt 7 kap 5 och 6 §§ (vidaredelegation från 
förvaltningschef) ska anmälas till den. 

Det viktigaste är inte metoden och rutinerna för anmälan, utan att man 
genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut för att 
de bland annat ska kunna överklagas. Tidpunkten för anmälan tas som 
utgångspunkt för beräkning av överklagandetiden när beslutet överklagas 
med laglighetsprövning enligt KL. Överklagandetiden räknas från den 
dag då justeringen av nämndprotokollet, vid vilket delegationsbeslutet 
har anmälts, tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Som alternativ kan överklagandetiden räknas från den dag ett särskilt 
protokoll över delegationsbeslutet upprättats, justerats och anslagits på 
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anslagstavlan. Ett sådant beslut ska trots detta också anmälas till 
nämnden. 

Vid överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) börjar 
överklagandetiden att löpa när den enskilde som är berörd av beslutet 
delgivits detta. Detta innebär dock inte heller att undantag från 
anmälningsplikten kan göras. 

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighet 
I en kommunal verksamhet finns en mängd beslut eller avgöranden som 
inte är beslut enligt i kommunallagens mening. De besluten är i stället 
rent verkställande eller förberedande åtgärder. Dessa åtgärder måste 
skiljas från kommunallagens beslutsbegrepp och omfattas inte av 
delegeringsreglerna. I dessa ärenden saknas utrymme för självständiga 
bedömningar. Gränsen mellan verkställighet och delegering är således att 
vid delegering finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 
göra vissa överväganden och bedömningar, vidare bör man beakta 
huruvida det från allmänhetens sida är angeläget att kunna överklaga 
beslutet. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Verkställighet är beslutanderätt som följer den anställdes 
arbetsfördelning. Oftast är frågorna redan reglerade i lag eller avtal. 
Exempel på detta är arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär, tillämpning 
av kommunal taxa, till exempel debitering av VA-avgift, 
barnomsorgsavgift m.m. 
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1 Allmänt 
Nr. Ärendegrupp Delegat Anm. 
1.1  Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas 
Ordföranden  

1.2  Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan 
inför domstol, andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 

Ordföranden  

1.3  Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till 
annan anställd i kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna delegationsordning 
delegerats till förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde 

Förvaltningschef  

1.4  Teckna avtal för Tjörns kommun inom nämndens 
ansvarsområde enl reglemente max 5 år max 2 milj 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.5  Fastställande av öppethållande av 
samhällsbyggnadssektorn 

Förvaltningschef Enligt KS 
riktlinjer 

1.6  Besvarande av remisser Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.7  Beslut om att avge yttrande till annan myndighet Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.8  Rätta beslut som fattats av delegat Förvaltningschef  

1.9  Ompröva beslut som fattats av delegat Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.10  Beslut om att överklagande har inkommit i rätt tid Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.11  Beslut att lämna klagomål utan vidtagen åtgärd Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.12  Beslut om ansökan om vite Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.13  Beslut om att delgivning ska ske genom 
kungörelsedelgivning 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.14  Beslut om ansökan av statliga medel upp till 100 000 
kr (ej EU-medel) 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.15  Utse ersättare för förvaltningschef Förvaltningschef Vid semester 
och annan 
kortare 
frånvaro 

1.16  Utse ersättare för avdelningschef Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

1.17  Beslut att inte lämna ut allmän handling, att inte 
lämna ut en uppgift ur en allmän handling samt att 
lämna ut en allmän handling med förbehåll 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 
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2 Ekonomi - investeringsprojekt 
Nr. Ärendegrupp Delegat Anm. 

2.1  Bevilja eller avslå starttillstånd inom VA-
verksamhet upp till 500 000 kr. 

Förvaltningschef  

2.2  Bevilja eller avslå starttillstånd inom övrig 
verksamhet (ej VA) upp till 150 000 kr. 

Förvaltningschef  

2.3  Teckna avtal inom projektram enligt 
starttillstånd 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

2.4  Besluta om ändringar och tillägg inom 
projektram enligt starttillstånd 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

2.5  Utse beställarombud vid entreprenader Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

2.6  Utse projektledare Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

2.7  Utse byggarbetsmiljösamordnare i projekt Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

2.8  Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 
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PLAN- OCH BYGG 

3 PBL 9 kap – Bygglov för byggnader mm, 
rivningslov, marklov 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

3.1  Bifalla ansökan om bygglov för uppföra 
byggnad med rätt att avslå ansökan 

PBL 9 kap 2 § 1 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.2  Bifalla ansökan om bygglov för att göra 
tillbyggnad med rätt att avslå ansökan 

PBL 9 kap 2 § 2 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.3  Bifalla ansökan om annan ändring av 
en byggnad med rätt att avslå ansökan 

PBL 9 kap 2 § 3 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.4  Bifalla uppsättande eller ändring av 
skyltar eller ljusanordningar med rätt 
att avslå ansökan 

PBL 16 kap 7 § 

PBF 6 kap 3-4 §§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.5  Bifalla bygglov i enlighet med gällande 
förhandsbesked utanför detaljplan 

PBL 9 kap 18 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.6  Besluta om villkorsbesked inom ramen 
för föreskrifterna i 9 kap 19 § 

PBL 9 kap 19 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.7  Besluta om föreläggande och 
avvisning vid ofullständiga 
ansökningshandlingar 

PBL 9 kap 22 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.8  Besluta om att förlänga 
handläggningstiden för ärende om lov 
eller förhandsbesked i högst tio veckor 
utöver de ursprungliga tio veckorna 

PBL 9 kap 27 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.9  Beslut om bygglov för lovpliktiga 
åtgärder inom detaljplan enligt byggrätt 
i planen 

Beslut om bygglov för lovpliktiga 
åtgärder utanför detaljplan, för 
åtgärder i linje med förhandsbesked 
och kommunens översiktsplan 

PBL 9 kap 30-32 §§ Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.10  Beslut om bygglov för ändring av 
byggnad samt anläggning 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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PLAN- OCH BYGG 

3.11  Beslut om bygglov för lovpliktiga 
åtgärder inom detaljplan med avvikelse 
om avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens eller 
områdesbestämmelsens syfte 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.12  Beslut om tidsbegränsat bygglov inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap 33 § PBL 
i de fall åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller 
om åtgärden har ringa påverkan på 
omgivningen 

PBL 9 kap 33 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.13  Beslut om rivningslov PBL 9 kap 34 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.14  Beslut om marklov  
Marklov för åtgärder inom detaljplan 

Marklov för åtgärder inom detaljplan, 
som innebär en liten avvikelse från 
planen. 

Avvikelserna får inte beröra allmänna 
intressen 

PBL 9 kap 35 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.15  Villkorat lov 
Beslut om bygglov, rivningslov eller 
marklov med villkor att planbeslut vinner 
laga kraft Beslut om ändringar i utförda 
åtgärder 

PBL 9 kap 
36-38 §§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

3.16  Lov även om erinringar inkommer  Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

4 Förhandsbesked 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

4.1  Tillåta förhandsbesked för nytt en- och 
tvåbostadshus där nämnden fattat 
principbeslut om fortsatt prövning av 
ärendet utanför detaljplan 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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PLAN- OCH BYGG 

4.2  Tillåta förhandsbesked för nytt en- och 
tvåbostadshus, där den nya 
byggnaden ska ersätta befintlig 
byggnad 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

5 PBL 10 kap – Genomförande av bygg-, mark-, 
rivningsåtgärd 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

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

PBF 6 kap 10 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

5.2  Beslut om startbesked PBL 10 kap 3, 
22-24 §§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

5.3  Kontrollansvarig 
Beslut att det inte behövs någon 
kontrollansvarig 
Beslut om att utse ny kontrollansvarig 

PBL 10 kap 10, 
13 §§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

5.4  Utstakning 
Beslut om att utstakning behöver göras 

PBL 10 kap 24 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

5.5  Beslut om kompletterande villkor PBL 10 kap 29 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

5.6  Slutbesked 
Beslut om slutbesked 
Beslut att ett byggnadsverk får tas i 
bruk 

PBL 10 kap 4,  
34 §§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

5.7  Beslut om interimistiskt slutbesked PBL 10 kap 36 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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PLAN- OCH BYGG 

6 PBL 11 kap – Tillsyn 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

6.1  Ingripandebesked 
Beslut att åtgärd vidtagits som 
motiverar ett ingripande 

PBL 11 kap 7 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

6.2  Lovföreläggande 
Föreläggande om att ansöka om 
bygglov 

PBL 11 kap 17 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

6.3  Åtgärdsföreläggande Beslut om 
föreläggande om vidtagande av viss 
åtgärd när underlåtenheten att vidta 
åtgärden innebär ett brott mot PBL m. 
följdlagstiftning 

PBL 11 kap 19 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

6.4  Föreläggande för ökad trafiksäkerhet 
Beslut om föreläggande om: 
Borttagande av byggnadsverk eller 
vidtagande av annan åtgärd Anordning 
av stängsel eller ändring av utfart 

PBL 11 kap 22 
och 23 §§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

6.5  Föreläggande om stängsel kring 
industrianläggning 

PBL 11 kap 24 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

6.6  Beslut om föreläggande om anordning 
av stängsel kring byggnadsverk som 
inte längre används 
Förbud att fortsätta byggnadsarbeten 
m.m. 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

6.7  Beslut om att förbjuda att ett visst 
byggnads-, rivnings- eller markarbete 
eller en viss åtgärd fortsätts. Får 
förenas med vite (ej löpande) upp till 
och med 10 000 kronor 
Förbud mot användning av 
byggnadsverk 

PBL 11 kap 30-32, 
38 §§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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PLAN- OCH BYGG 

6.8  Beslut om att förbjuda användningen 
av en byggnad eller anläggning. Får 
förenas med vite (ej löpande) upp till 
och med 10 000 kronor 

PBL 11 kap 33 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

6.9  Funktionskontrollant respektive 
kontrollansvarig 
Beslut om att utse funktionskontrollant 
Beslut om entledigande av 
kontrollansvarig/utse ny 
kontrollansvarig 

PBL 11 kap 34-35 
§§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

6.10  Beslut att ansöka om handräckning 
hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap 8 § eller när 
någon har underlåtit att utföra arbete 
eller vidta en åtgärd som har 
föreslagits honom eller henne enligt 10 
kap 19, 21 eller 22 §§ PBL 

PBL 11 kap 39 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

7 Plan- och byggförordningen 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

7.1  Ofullständiga handlingar 
Beslut att förelägga sökanden att 
avhjälpa brister samt ofullständigheter i 
ansökan 

PBF 6 kap 10 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

7.2  Kontrollansvarig 
Beslut att kontrollansvarig krävs 

PBF 7 kap 5 § 
pkt 2-8 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

7.3  Beslut om särskild besiktning av hissar 
och andra motordrivna anordningar 

PBF 8 kap 8 § och 
5 kap 9 § 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

 
  



 

 

 
 

Sida 13 (44) 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

 

PLAN- OCH BYGG 

8 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 
1994:23 H 1 med ändringar omtryckt i BFS 
2006:26 H 10) om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

8.1  Beslut om längre besiktningsintervall 
enligt 3 kap 18 § 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

8.2  Beslut om anstånd med besiktning 
enligt 3 kap 19 § 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

8.3  Beslut om användningsförbud för 
hissar och andra motordrivna 
anordningar med tillämpning av 
bestämmelser i 3 kap 4-5 §§ 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

8.4  Besluta om föreläggande (utan vite) 
mot ägare till byggnader som inte 
fullgör sina skyldigheter i fråga om 
funktionskontroll av ventilationssystem 
fullgör sina skyldigheter 

PBF 5 kap 1-7 §§ 
och 3 kap (samt 11 
kap 19-20 §§ PBL) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem, 
BFS 1991:36 4 § 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

9 Boverkets byggregler, BFS 1993:57 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

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

BBR 1:22 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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PLAN- OCH BYGG 

10 Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryckt 2010:28, 
om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

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

BFS 2010:28, 
EKS 7, 2 § 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

11 Lagen (2006:985) om energideklarationer 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

11.1  Beslut om föreläggande (utan vite) 
som behövs enligt 25 § i lagen om 
energideklarationer för att byggnadens 
ägare ska fullgöra sin skyldighet att 
1. för byggnader med 
luftkonditioneringssystem enligt 10 § i 
lagen som inte ska energideklareras, 
se till att systemet regelbundet 
besiktigas på det sätt som anges i 11 § 
första stycket i lagen 
2. den energideklaration som senast 
har upprättats för byggnaden är 
tillgänglig på väl synlig plats enligt vad 
som anges i 13 § i lagen 

LED 11 § första 
stycket, 13 och 25 
§§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

12 PBL 12 kap - Byggnadsnämnden 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

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

PBL 12 kap 8-11 
§§ och kommunens 
plan- och 
bygglovstaxa 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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13 PBL 13 kap - Överklagande 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

13.1  Överklagande 
Beslut om rättidsprövning enligt FL 24 
§ och överlämnande till prövande 
myndighet enligt FL 25 § 

PBL 13 kap 16 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

14 Lag om byggfelsförsäkring (1993:320) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

14.1  Beslut om behov av byggfelsförsäkring 1b § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

15 Lag om färdigställandeskydd 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

15.1  Beslut om att färdigställandeskydd inte 
behövs 

14 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

16 Strandskyddsdispens (inom område där 
kommunen har beslutanderätt) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

16.1  Komplementbyggnader till en- och 
tvåbostadshus inom hemfridszon 

MB 7 kap 18 b, c § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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17 Bostadsanpassning 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

17.1  Fastställa om överklagande inkommit i 
rätt tid 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

17.2  Besluta i ärenden avseende 
bostadsanpassningsbidrag upp till 200 
000 kronor 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

17.3  Avslag på ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag 

Lag om BoaB §§ Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

18 Planärenden 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

18.1  Fastställa om överklagande inkommit i 
rätt tid 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

18.2  Utfärda lagakraftbevis för detaljplaner  Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

19 Förvaltningslagen 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

19.1  Beslut om yttrande till 
förvaltningsdomstol med anledning av 
mål där nämnden är part i målet 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

19.2  Beslut om att överklaga 
förvaltningsdomstols beslut som går 
nämnden emot 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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20 Fastighetsbildningslagen 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

20.1  Rätt att vid samråd begära att ärendet 
hänskjuts till nämnden för prövning 

FBL 4 kap 25-25a 
§§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

20.2  Besluta att påkalla fastighetsreglering 
som behövs för att mark och vatten 
ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt 

FBL 5 kap 3 § 
tredje stycket 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

20.3  Beslut att ansöka om 
fastighetsbestämning 

BL 14 kap 1a § 
första stycket 3-7 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

20.4  Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

FBL 15 kap 11 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

21 Anläggningslagen (1973:1149) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

21.1  Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndighet 

AL 12 och 23 §§ Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

21.2  Rätt att påkalla förrättning AL 18 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

21.3  Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

22 Ledningsrättslagen (1973:1144) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

22.1  Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndighet 

LL 21 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

22.2  Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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23 Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

23.1  Tillstånd att sätta upp skyltar 
varigenom allmänheten avvisas från 
ett visst område som är av betydelse 
för friluftslivet 

LGS 5 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

23.2  Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, 
skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål utan tillstånd 
(förutsätter delegation av 
beslutanderätten från länsstyrelsen) 

LGS 6, 7 §§ Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

23.3  Besluta att avge yttrande till 
länsstyrelsen 

LGS 6, 7 §§ Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

23.4  Medgivande att ha affisch eller annan 
tillfällig anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål 
uppsatta mer än fyra veckor 
(förutsätter delegation av 
beslutanderätten från länsstyrelsen) 

LGS 9 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

23.5  Beslut att avge yttrande till 
länsstyrelsen 

LGS 9 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

23.6  Beslut om föreläggande LGS 12 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

23.7  Beslut förenat med vite (ej löpande) 
upp till och med 100 000 kronor 

LGS 12 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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24 Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. Miljöbalken 
(MB) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

24.1  Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 §§, 26 
kap. MB 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

25 Miljöbedömingar 6 kap MB och 
Miljöbedömningsförordning (2017:966) MBF 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

25.1  Besluta om MKB uppfyller kraven 6 kap 42 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

25.2  Besluta om en verksamhet eller åtgärd 
kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan 

10 § MBF Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

25.3  Avge yttrande angående MKB eller 
övriga ärenden 

6 kap MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

26 Skydd av områden 7 kap MB, 
Miljötillsynsförordning (2011:13) (MTF) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

26.1  Besluta i tillsynsärenden som rör 
strandskydd 

7 kap MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

26.2  Besluta i ansökningsärenden som rör 
strandskydd 

7 kap 18 c och d §§ Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

26.3  Beslut om tomtplatsavgränsning enligt 7 kap 18 f § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

26.4  Besluta i ärenden inom 
vattenskyddsområden 

7 kap 22 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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26.5  Besluta i tillsynsärende gällande 
områden eller djur- eller växtart över 
vilka kommunen har tillsyn enligt 7 
kap. miljöbalken 

2 kap 9 § MTF Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

26.6  Avge yttrande avseende anmälnings-, 
tillstånds- och tillsynsärenden samt 
övriga prövningsärenden till 
myndigheter    

7 kap MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap MB, 
Miljötillsynsförordning (2011:13) (MTF), 
Miljöprövningsförordning (2013:251) (MP) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

27.1  Besluta i ärenden om tillstånd och 
anmälan för att bedriva miljöfarlig 
verksamhet 

9 kap 6 § MB, 2 
kap 31 § punkt 1 
MTF 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.2  Beslut om föreläggande för 
verksamhetsutövare av miljöfarlig 
verksamhet att söka tillstånd 

9 kap 6 a § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.3  Beslut om att bestämma att en 
anmälningspliktig verksamhet får 
påbörjas tidigare än 6 veckor 9 kap 6 c 
§ MB 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.4  Beslut om att inrätta och använda 
grundvattentäkt  
Beslut om tillstånd eller anmälan om 
ny anläggning för grundvattentäkt 

9 kap 10 § MB, 2 
kap 31 § punkt 2 
MTF, 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.5  Besluta i ärenden om tillstånd att hålla 
vissa djur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser 

9 kap 11 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

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

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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27.7  Avge yttrande till länsstyrelsen i 
anmälningsärende angående mindre 
ändring av tillståndspliktig verksamhet 

1 kap 11 § pkt 1 
MP, 22 § och 26 § 
FMH 

 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.8  Besluta i ärenden om tillstånd, 
anmälan, dispens eller undantag enligt 
lokala föreskrifter 

9 kap 12 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.9  Besluta om åtgärder för att spåra 
smitta och undanröja risken för 
smittspridning 

9 kap 15 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.10  Att förstöra föremål eller avliva 
sällskapsdjur för att förhindra 
smittspridning 

9 kap 15 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.11  Besluta i tillsynsärenden angående 
hälsoskydd och smittskydd 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

27.12  Besluta i tillsynsärenden angående 
miljöskyddet 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

28 Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (LMHF) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

28.1  Besluta i ärenden om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning i enlighet 
med lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter 

LMHF 2,3 §§ 
(13 § FMH) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

28.2  Besluta i ärenden om tillstånd att inom 
område med detaljplan hålla: 
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är 
sällskapsdjur 
3. orm 

LMHF 4 § 
(39 § FMH) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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28.3  Besluta i ärende om gödselspridning i 
enlighet med lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter 

LMHF 5 § 
(42 § FMH) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

28.4  Besluta i övriga ärenden i enlighet med 
lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter 

LMHF Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29 Förordningen (1998:899) miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (FMH) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

29.1  Beslut om att en täkt är avslutad om 
verksamhetsutövaren begär det 

20 c § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.2  Beslut om att överlämna 
anmälningsärende till länsstyrelsen om 
det finns särskilda skäl 

24 § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.3  Beslut om att förelägga 
verksamhetsutövare att söka tillstånd 

26 a § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.4  Beslut om anmälan om etablering eller 
förändring av anmälningspliktig 
miljöfarlig verksamhet 

27 § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.5  Beslut om att meddela föreläggande 
om försiktighetsmått, förbud, 
föreläggande om att söka tillstånd eller 
att ärendet inte föranleder någon 
åtgärd 

27 § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.6  Beslut om att godta anmälan om 
efterbehandling 

28 § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.7  Besluta i ärenden om tillstånd och 
anmälan att inrätta 
avloppsanläggningar 

13 § FMH 
(9 kap 7 § MB) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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29.8  Besluta i ärenden om anmälan att 
ändra avloppsanläggningar 

14 § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.9  Besluta i ärenden om tillstånd för 
inrättande av värmepumpsanläggning 

17 § FMH 
(9 kap 8 § MB) 
(LMHF 11 §) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.10  Besluta i ärenden om tillstånd att 
inrätta avloppsanordningen med 
ansluten vattentoalett, eller ansluta 
vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

13, 15 §§ FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.11  Beslut om att en avloppsanordning 
respektive en värmepumpsanläggning 
inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden 

18 § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.12  Beslut i tillsynsärenden avseende 
skydd för människors hälsa 

33-35 §§ FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.13  Beslut avseende anmälan om 
gödselstad inom område med 
detaljplan 

37 § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

29.14  Beslut i ärende angående 
anmälningsplikt avseende lokaler med 
risk för blodsmitta, badanläggningar 
samt undervisningslokaler 

38 § FMH Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

30 Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap 
MB samt Miljötillsynsförordning (2011:13) (MTF) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

30.1  Besluta i ärenden angående 
förorenade områden 

10 kap MB, 2 kap 
31 § punkt 3 och 4 
MTF 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

30.2  Besluta om föreläggande av 
verksamhetsutövare att vidta 
avhjälpande åtgärder i samband med 
allvarlig miljöskada 

10 kap 14 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

 



 

 

 
 

Sida 24 (44) 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

 

MILJÖ 

31 Vattenverksamhet 11 kap MB, Förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet m.m (FVV) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

31.1  Avge yttrande till länsstyrelsen, mark- 
och miljödomstolen samt mark- och 
miljööverdomstolen angående tillstånd 
för vattenverksamhet 

11 kap. 9a-b och 13 
§§ MB, 22 § FVV 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

32 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap MB 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

32.1  Besluta avge yttrande i ärende om 
anmälan för samråd 

12 kap 6 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

32.2  Besluta i anmälningsärenden om 12:6 
samråd angående husbehovstäkter 

12 kap 6 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

32.3  Medgivande om förtida påbörjande av 
verksamhet eller åtgärd 

12 kap 6 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

32.4  Beslut om att förelägga 
anmälningsskyldige att vidta åtgärder 
som begränsar eller motverkar skada 
på naturmiljön 

12 kap 6 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

32.5  Beslut om att förbjuda verksamhet 
Beslut om tillstånd, anmälan, dispens 
eller undantag enligt föreskrifter 
meddelande med stöd av 12 kap 10 § 
MB 

12 kap 10 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

32.6  Besluta om föreläggande eller förbud 
Besluta i ärenden i övrigt som behövs 
för att skydda människors hälsa eller 
miljön i enlighet med 12 kap eller 
bestämmelser som meddelats med 
stöd av 12 kap MB 

12 kap MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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33 Kemiska produkter och biotekniska organismer 
14 kap MB, Förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

33.1  Besluta avge yttrande i ärende om 
dispens från förbud att sprida kemiska 
och biologiska bekämpningsmedel 
över skogsmark 

14 kap. 9 § tredje 
stycket MB 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

33.2  Besluta i tillsynsärende om 
anläggningar innehållande fluorerade 
växthusgaser 

Förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade 
växthusgaser 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

34 Miljötillsynsförordning (2011:13) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

34.1  Beslut om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i 
de fall nämnden har tillsynsansvar 

2 kap 19, 31-33 §§ 
Miljötillsynsförordni
ngen 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

35 Förordningen (2013:413) om kosmetiska 
produkter 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

35.1  Beslut om föreläggande eller förbud 26 kap 9 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

36 Förordning (SFS 2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

36.1  Besluta i ärende om tillstånd att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel 

2 kap 40 § SFS 
2014:425 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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36.2  Beslut i ärenden om anmälan att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel 

2 kap 41 § SFS 
2014:425 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

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

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

37 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

37.1  Besluta i ärenden avseende prövning 
av spridning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 

6 kap 1 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

37.2  Besluta om krav på försiktighetsmått 
eller skyddsåtgärd i samband med 
spridning av biocidprodukter 

4 kap 2 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

38 Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor NFS 2003:24 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

38.1  Beslut i tillsynsärenden om skydd mot 
mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarlig vätska 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

39 Avfall och producentansvar 15 kap MB 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

39.1  Beslut om tillstånd att själv återvinna 
och bortskaffa avfall 

Kap 15 § 18 st. 3 
och 4 MB 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

39.2  Besluta om föreläggande och förbud 
utifrån 15 kap MB eller 
avfallsförordningen 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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40 Tjörns kommuns renhållningsordning 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

40.1  Besluta i ärenden gällande Tjörns 
kommuns renhållningsordning 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

41 Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

41.1  Beslut i nedskräpningsärenden 
avseende platser utomhus där 
allmänheten får färdas fritt har 
skräpats ned eller annars osnyggats 

4 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

42 Tillstånds giltlighet, omprövning m.m. 24 kap MB 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

42.1  Beslut om att begränsa tillstånd, ändra 
villkor, förena nya villkor, återkalla 
tillstånd eller förbjuda fortsatt 
verksamhet 

24 kap 1 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

42.2  Beslut om att förlänga tiden innan 
tillstånd förfaller med högst 10 år och 
vid behov föreskriva nya eller ändrade 
villkor 

24 kap 2 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

42.3  Beslut om att helt eller delvis återkalla 
tillstånd, dispens eller godkännande 

24 kap 3 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

42.4  Beslut om att ompröva tillstånd, om 
ändring eller upphävande av villkor 
eller andra bestämmelser eller 
meddela nya sådana 

24 kap 5 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

42.5  Besluta att upphäva ett tillstånd eller 
ändra eller upphäva bestämmelser 
eller villkor efter ansökan av 
tillståndshavaren 

24 kap 8 §MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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43 Tillsyn – 26 kap. MB 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

43.1  Besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för 
att miljöbalken samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats 
med stöd av miljöbalken ska efterlevas 

26 kap. 9 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.2  Besluta att ålägga tidigare 
fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift 
om den nya ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn eller 
adress 

26 kap. 13 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.3  Besluta om att beslut förenas med vite 
(ej löpande) upp till och med 100 000 
kronor 

26 kap. 14 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.4  Översändande av beslut till 
inskrivningsmyndighet för inskrivning i 
inskrivningsregister 

26 kap. 15 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.5  Beslut om ansökan om verkställighet 
Beslut om särskild handräckning för att 
åstadkomma rättelse 

26 kap. 17 § MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.6  Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad 

26 kap. § 18 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.7  Beslut om begäran om förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder 

26 kap. § 19 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.8  Besluta om föreläggande att lämna de 
handlingar och uppgifter som behövs 
för tillsynen 

26 kap. § 21 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.9  Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärder eller 
upplåter byggnad för bostäder eller 
allmänt ändamål att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och 
dess verkningar som behövs för tillsyn 

26 kap. § 22 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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43.10  Besluta att föreskriva att 
undersökningar som behövs för 
tillsynen ska utföras av någon annan 
än verksamhetsutövaren enligt 
föregående punkt, liksom att utse 
någon att utföra undersökningen 

26 kap. § 22 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.11  Beslut om fastställande av 
ersättningsbelopp för undersökningen 
om kostnaden för undersökningen inte 
överstiger 100 000 kronor 

26 kap. § 22 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.12  Besluta om förbud att överlåta berörd 
fastighet eller egendom till dess 
undersökningen är slutförd 

26 kap. § 22 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

43.13  Besluta att beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas 

26 kap. § 22 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

44 Avgifter för prövning och tillsyn 27 kap MB 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

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

27 kap. § 1 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

44.2  Besluta att klassa in verksamhet i 
avgiftsklass enligt fastställd taxa 

   

44.3  Besluta att sätta ned eller efterskänka 
avgift enligt fastställd taxa 

   

45 Förordning (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

45.1  Beslut om att avgift skall gälla 
omedelbart även om det överklagas 

9 kap. 5 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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46 Tillträde 28 kap MB 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

46.1  Besluta om förbud mot att rubba 
utrustning 

28 kap. § 7 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

46.2  Beslut om förbud mot att rubba 
utrustning förenat med vite upp till och 
med 100 000 kronor 

28 kap. § 7 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

46.3  Besluta att begära hjälp av 
polismyndigheten för att få tillträde till 
fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel och 
att där utföra undersökningar och 
andra åtgärder 

28 kap. § 8 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

47 Påföljder 30 kap MB 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

47.1  Besluta om miljösanktionsavgift 30 kap. § 3 MB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48 LL - Livsmedelslagen (SFS 2006:804), LF - 
Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

48.1  Beslut att meddela förelägganden och 
förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, 
lagen om animaliska bi-produkter och 
de föreskrifter som medde¬lats med 
stöd av lagarna, de EU och EG -
bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt de beslut som meddelats 
med stöd EU och EG-bestämmelserna   

22 § LL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.2  Beslut att förena föreläggande och 
förbud med (fast) vite upp till 100 000 
kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende 

23 § LL 

Viteslagen 
(1985:206) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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48.3  Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 
10 000 kr per överträdelse eller om 
10 000 kr per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

23 §§ LL 

4 § Viteslagen 
(1985:206) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.4  Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning. 

23 § LF Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.5  Besluta att ta hand om en vara samt – 
om förutsättningar för det föreligger – 
att låta förstöra varan på ägarens 
bekostnad, om varans värde kan antas 
understiga 10 000 kronor 

24 § första och 
andra styckena LL, 
34 § LF 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

24 § tredje stycket 
LL, 34 § LF 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.7  Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndig-heten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet 
av beslut, om förutsätt-ningar för 
sådan begäran föreligger 

27 § LL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

33 § LL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.9  Besluta om rättelse på egen bekostnad 
om någon inte fullgör sina skyldigheter 
enligt lagen, de föreskrifter och beslut 
som har meddelats med stöd av lagen, 
de EU eller EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller de beslut 
som har meddelats med stöd av EU 
eller EG-bestämmelserna 

26 § LL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

(EU) 2017/625  Art 
138 2 c 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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48.11  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 

(EU) 2017/625 Art 
138 2 d 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.12  Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens 

(EU) 2017/625 Art 
138 2 e 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.13  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 

(EU) 2017/625 Art 
138 2 g 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

(EU) 2017/625 Art 
138 2 h 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.15  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 

(EU) 2017/625 Art 
138 2 i 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

48.16  Besluta om sanktionsavgift inom 
nämndens kontrollområde 

30 c LL och 39 a – 
39 g LF 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

49 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (FAOKL) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

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

3-6 §§ FAOKL  

Kommunens taxa 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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49.2  Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

10 § FAOKL  

Kommunens taxa 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

11 § FAOKL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

11 a §  FAOKL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

49.5  Besluta om att minska beloppet för 
avgiften under de förutsättningar som 
anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625. 

12 a §  1 st FAOKL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

49.6  Besluta om att avgift i ett enskilt fall 
inte ska tas ut om beloppet är så lågt 
att ett uttag skulle vara oekonomiskt 
med hänsyn till kostnaderna för uttaget 
och de totala förväntade inkomsterna 
från avgiften. 

12 a §  2 st FAOKL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

49.7  Besluta om avgift för registrering. 13-14 §§ FAOKL Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

50 Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredjeland 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

50.1  Besluta om avgift för importkontroll 12 § Förordning 
2006:812 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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51 Lagen (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter (LFAB) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

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

23 § LFAB 

12 § FFAB 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

51.2  Beslut att förena föreläggande och 
förbud med (fast) vite upp till 100 000 
kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende 

24 § LFAB 

Viteslagen 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

51.3  Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med löpande vite om högst 
10 000 kr per över- 

trädelse eller med10 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte 
åtlyds 

24 § LFAB 

Viteslagen 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

51.4  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 
under-stiga10 000 kronor 

25 § LFAB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

51.5  Besluta om att begära hjälp av 
Polismyndig-heten för utövande av 
kontrollen eller verk-ställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

27 § LFAB Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

51.6  Besluta om sanktionsavgift ska betalas 
av den som påbörjar en verksamhet 
som är registreringspliktig utan att 
någon anmälan om registrering har 
gjorts, eller brister när det gäller att 
uppfylla krav på journalföring eller 
annan dokumentation 

Förvaltningschef 
med rätt att 
vidaredelegera 

30 a – 30 e §§ LFAB  
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51.7  Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

Förvaltningschef 
med rätt att 
vidaredelegera 

33 § LFAB  

 

52 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

52.1  Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassifice¬ring  av 
foderföretagare och företagare som 
befattar sig med animaliska 
biprodukter samt beslut om årlig 
kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKF  

Kommunens taxa 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

52.2  Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

11 § FAOKF 

Kommunens taxa 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

12 § 1 st FAOKF Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

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

(EU) 2017/625 art 
79.2 c 

12 § 2 st FAOKF 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

52.5  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. 

13 a § FAOKF Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

 



 

 

 
 

Sida 36 (44) 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

 

MILJÖ 

53 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
(LIVSFS 2017:2) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

53.1  Besluta om fastställande av program 
för faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess 
parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive 
utvidgad undersökning. 

12 § SLVFS 
2001:30, omtryck 
LIVSFS 2017:2 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

54 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

54.1  Besluta om föreläggande och förbud 9 § 1 st Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

54.2  Beslut förenat med vite (ej löpande) 
upp till och med 100 00 kronor 

9 § 2 st Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

55 Alkohollag (2010:1622) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

55.1  Yttra sig över ansökan av 
utskänkningslagen 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

56 Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot 
mot människors hälsa 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

56.1  Beslut om sanitära åtgärder 
beträffande laster och bagage samt 
utfärdande av intyg om sådan åtgärd 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

56.2  Beslut om att vidta de åtgärder som 
behövs för att utrota djur som vanligen 
är bärare av smittoämnen som utgör 
en hälsorisk för människor och för att 
skydda hamnens anläggningar mot 
sådana djur 

22 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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57 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa SOSFS 2007:11 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

57.1  Utfärda saneringsintyg 8 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

58 Socialtjänstförordningen (2001:937) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

58.1  Avge yttrande rörande tillstånd att 
inrätta hem för vård och boende som 
drivs av enskild eller sammanslutning 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

59 Bilskrotningsförordningen (2007:186) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

59.1  Avge yttrande i ärenden om 
auktorisation av bilskrotare 

6 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

60 Lag om hotell och pensionatsrörelse (1966:742) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

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

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

61 Ordningslagen (1993:1617) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

61.1  Avge yttrande i ärenden rörande 
tillståndsansökan eller anmälan om 
allmän sammankomst och/eller 
offentlig tillställning 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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62 Badvattenförordningen (2008:2018) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

62.1  Beslut om kontrollplan för provtagning 
av badvattenkvalité 

4 § p 4 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

63 Strålskyddslag (2018:396) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

63.1  Beslut om begäran om de 
upplysningar eller de handlingar som 
behövs för tillsynen 

8 kap. 4 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

63.2  Beslut om föreläggande 
Beslut om förbud 
Beslut om att vidta åtgärd på den 
ansvariges bekostnad upp till och med 
100 000 kronor 

8 kap. 6 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

63.3  Beslut om att förena ett beslut med vite 
(ej löpande) upp till och med 100 000 
kronor 

8 kap. 7 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

63.4  Beslut att omhänderta ett radioaktivt 
material eller en teknisk anordning 
som innehåller ett radioaktivt ämne 
eller som kan alstra strålning 

8 kap. 8 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

63.5  Beslut att försegla fastigheter, 
byggnader, utrymmen och andra 
anläggningar där verksamhet med 
joniserande strålning bedrivs samt att 
försegla tekniska anordningar som 
innehåller ett radioaktivt ämne eller 
kan alstra strålning 

8 kap. 9 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

63.6  Besluta att de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma rättelse ska vidtas på 
en felandes bekostnad 

8 kap. 10 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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64 Strålskyddsförordningen (2018:506) 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

64.1  Beslut om att debitera avgift enligt 
fastställd taxa 
Beslut om att sätta ned avgift enligt 
fastställd taxa 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

65 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier och artificiella solningsanläggningar 
(SSMFS 2012:5) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

65.1  Beslut om anmälan för att bedriva 
verksamhet där kosmetiskt solarium 
upplåts till allmänheten 

10 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

66 Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara 
drivmedel (2005:1248) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

66.1  Beslut om föreläggande 
Beslut om föreläggande förenat med 
vite (ej löpande) upp till och med 100 
000 kronor 

6 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

67 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730) 

Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

67.1  Kontroll av efterlevnad av denna lag 
och av de föreskrifter som meddelats i 
anslutning till lagen 

20 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

 



 

 

 
 

Sida 40 (44) 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

 

MILJÖ 

67.2  Begära in de upplysningar och 
handlingar som behövs för kontrollen 

21 §   

67.3  Rapportera brister av efterlevnaden av 
denna lag och av de föreskrifter som 
meddelats i anslutning till lagen till 
Läkemedelsverket 

21 §   

67.4  Besluta att ta ut tillsynsavgift av den 
som bedriver handel med vissa 
receptfria läkemedel 

23 §   
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68 Trafik - Trafikförordningen 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

68.1  Fastställa om överklagande inkommit i 
rätt tid 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.2  Undantag från föreskrift om stannande 
eller parkering av fordon 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.3  Undantag från föreskrift om 
framförande av fordon 
(transporttillstånd) 

13 kap 3 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.4  Undantag från lokal föreskrift, som 
enligt terrängtrafikkungörelse 
meddelats av kommunen eller 
polismyndigheten 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.5  Undantag från lokal trafikföreskrift 10 kap 1 § 2 st 
(detaljregl i trafiken) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.6  Utfärda lokala trafikföreskrifter (ej 
kommunövergripande överskrifter) 

10 kap 1 § 2 st och 
3 § 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.7  Tillfälliga kortare än 6 månader lokala 
trafikföreskrifter som avser: Förbud 
mot trafik med fordon av visst slag eller 
fordon med last av viss beskaffenhet 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.8  Avge remissvar till andra nämnder, 
polismyndigheten, länsstyrelsen eller 
liknande instanser 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.9  Utfärda parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade enligt gällande 
bestämmelser 

13 kap 8 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.10  Besluta om flyttning, 
omhändertagande av övergivna 
fordon. Lag om flyttning av fordon i 
vissa fall 

Svensk 
författningssamling 
1982:129 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.11  Utfärda parkeringstillstånd för 
nyttoparkering s.k. A-tillstånd 

13 kap 4 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

68.12  Vara kommunens arbetsledare för P-
övervakning 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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69 Trafik - Trafikförordningen 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

69.1  Dispens för tunga transporter  Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

70 Färdtjänst 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

70.1  Beslut om tillstånd till färdtjänst och 
beslut om tillstånd vid regeländringar 

Lag om färdtjänst 
(SFS 1997:736) 
6-9 §§ Lag om 
riksfärdtjänst (SFS 
1997:735) 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

70.2  Beslut om att återkalla tillstånd till 
färdtjänst om förutsättningar för 
tillstånd inte längre finns 

SFS 1997:736 12 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

70.3  Beslut om tillstånd av riksfärdtjänst SFS 1997:735 4-7 
§§ 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

70.4  Beslut om att återkalla tillstånd till 
riksfärdtjänst om förutsättningar för 
tillstånd inte längre finns 

SFS 1997:735 9 § Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

71 Gata och natur 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

71.1  Företräda kommunen i frågor kring 
gata/natur gentemot kunder, 
entreprenörer och branschorgan 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

71.2  Pröva ansökningar om tillstånd till eller 
dispens för skyltning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

71.3  Besluta om bidrag enligt budget till 
väg- och samfällighetsföreningar som 
förvaltar allmän platsmark, t ex 
lekplatser och väghållning 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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VATTEN OCH AVLOPP 

72 Vatten och avlopp 
Nr. Ärendegrupp Lagrum Delegat Anm. 

72.1  Avtal med fastighetsägare om 
särskilda villkor för användning av en 
allmän VA-anläggning 

LAV 2006:412 § 22 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

72.2  Teckna anslutningsavtal med 
fastigheter utanför VA- verksamheten 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

72.3  Bestämma förbindelsepunkt för 
fastighet 

LAV 2006:412 § 12 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

72.4  Besluta om ersättning för inlöst eller 
onyttigbliven anläggning 

LAV 2006:412 §§ 
39-40 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

72.5  Besluta om vattenavstängning efter 
skriftligt samråd med miljöavdelningen 

LAV 2006:412 § 43 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

72.6  Tolka och tillämpa Vattentjänstlagen, 
VA-taxan och ABVA 

LAV 2006:412 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

72.7  Vid över- och underdomstolar, 
exekutionssäten och övriga 
myndigheter i Sverige anhängiggöra, 
utföra och bevaka kommunens talan 
samt anta eller förkasta förlikning 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

Under 
200 000 
kronor 

72.8  Rätt att företräda kommunen gällande 
servitutsavtal/ledningsrättsavtal 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

72.9  Avtal med fastighetsägare om 
rensningsåtgärderför bäckar och diken 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

72.10  Medge anstånd med betalning av 
anläggningsavgift enligt VA- taxan 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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RENHÅLLNING 

 

73 Renhållning 
73.1  Ange typ av och placering av 

avfallsbehållare 
 Förvaltningschef med 

rätt att vidaredelegera 
Enligt 
avtal 

73.2  Tolka och tillämpa avfallslagstiftningen, 
avfallstaxan och renhållningsordningen 

 Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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