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DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN, antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
den 8 december 2021 § 145, reviderad den 7 december 2022 § 139. 

Inledning 

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende 

eller en viss typ av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd 

enligt 7 kap 5 – 8 §§. 

Följande ärenden är inte möjliga att delegera enligt kommunallagen 6 kap 38 §: 

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

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

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

• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden eller

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

Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. 

Kännetecknande för beslut är bl a att det föreligger alternativa lösningar och att besluts- 

fattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar. 

Ärenden som regleras i lag eller andra författningar och inte ger utrymme för självständiga 

bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren verkställighet. Dessa upptas därmed inte 

i delegationsordningen. Exempel på sådana ärenden är avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, 

semester enligt semesterlagen eller färdtjänst enligt fastställda riktlinjer. 

Ärenden där utskott delegerats beslutanderätten skall överlämnas till nämnden för avgörande 

av nämnden samfällt om minst två utskottsledamöter begär det. 

När en delegat är frånvarande övergår delegation till den person som utsetts att vara ersättare. 

Om ingen ersättare finns utsedd för tjänsteperson övergår delegationen till överordnad. 

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte skyldighet att fatta beslut. Om en delegat anser 

att ärendet är svårbedömt, tveksamt eller av annan anledning anser att beslutet inte bör fattas 

av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap 39 § uppdra åt ordföranden, eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut som fattats på delegation ska enligt kommunallagen 6 kap 40 § eller 7 kap 8 § anmälas 

till nämnden, om de är överklagningsbara, enligt bestämmelserna i 13 kap. Ett utskotts dele- 

gationsbeslut anmäls genom utskottsprotokoll. Enskild delegats beslut redovisas löpande vid 

styrelsens nästa sammanträde. 

Beslut som avses i kommunallagen 6 kap 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Vitesföreläggande ska alltid behandlas i separat ärende i nämnden. 
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Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i nämndens ställe ska alltid doku- 

mentera och skriftligt anmäla de fattade besluten till nämnden. Anmälan ska ske genom 

inlämning av sammanställning över fattade beslut. 

Mandatet i delegationsordningen gäller befattningsinnehavare var för sig, när det finns fler än 

en befattningshavare som ges mandat. 

 

Av anmälan ska framgå 

• vilken delegation som ligger till grund för beslutet, 

• kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll och identifikation, 

• namn på den beslutande, samt 

• beslutsdatum. 

 

Observera att hänsyn måste tas till bestämmelser om personuppgifter i personuppgifts-

lagen/dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

 
Vidaredelegation 

Kommunallagen 7 kap 6 § gör det möjligt för en förvaltningschef att vidaredelegera sin be- 

slutanderätt. Förvaltningschef kan därför, om nämnden medgivit det, i sin tur vidaredelegera 

beslutanderätt till annan tjänsteperson. Förvaltningschefen ska då meddela nämnden vem 

han/hon vidaredelegerat till. Vidaredelegering i ytterligare steg är inte möjlig. Den som fått 

sig tilldelat beslutanderätt via vidaredelegation från förvaltningschef ska anmäla sitt beslut 

till  förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden i enlighet med bestämmel- 

serna om anmälan av delegationsbeslut ovan. 

 
Överklagan 

Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 

kommunallagen 13 kap. 
 

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvalt- 

ningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 

protokollet över beslutet justerats. Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på  

anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. 

 
Jäv 

Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28 - 32 §§ och 7 kap 4 § gäller också vid delegat- 

ionsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 

Ärendet överlämnas i dessa fall till annan behörig delegat eller till nämnden för beslut. 

Om  beslut fattas trots jäv kan beslutet komma att upphävas vid ett överklagande. 

 
Inköp, upphandling och avyttring 

Rätt att avropa och avyttra regleras i attestförteckning för respektive förvaltning. Vid inköp 

och upphandling ska gällande upphandlingspolicy och riktlinjer för direktupphandling följas. 
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FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting och ett flertal fackliga organisationer inom personalområdet 

AF Avfallsförordning (2020:614) 

AHL Alkohollag (2010:1622) 

AL Anläggningslag (1973:1149) 

ALO Allmän ordningsstadga (1993:1617) 

BBR Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) (BFS 2011:6) 

BF Begravningsförordning (1990:1147) 

BFS Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 

BSF Bilskrotningsförordning (2007:186) 

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 
2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung 

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 

2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av foder- och livsme- 
delslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiskakonstrukt- 
ionsstandarder (eurokoder) (BFS 2011:10) 

FAM Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador 

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

FAOKL Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter 

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 

FBM Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

FBU Förordning (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning 

FFAB Förordning (2014:787) om de EU bestämmelser som kompletteras av 
lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

FFVOÄ Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen 

FGS Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning 

FKEL Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

FMJ Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

FMKB Förordning (2017:966) om miljökonsekvensbeskrivningar 

FOPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

FOS Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

GDPR Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) 
Lag (2018:218) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

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

LFS Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 

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

LHP Lag (1966:742) om hotell och pensionatsrörelse 

LIVSFS 2005:20 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 
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LL Ledningsrättslag (1973:1144) 

LF Livsmedelsförordning (2006:813) 

LL* Livsmedelslag (2006:804) 

LSP Lag (2014:799) om sprängämnesprekusorer 

LTEB Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm 

LÅB Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner 

MB Miljöbalk (1998:808) 

MTF Miljötillsynsförordning (2011:13) 

NFS 2017:5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor 

NFS 2016:8 Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport 

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

NFS 2015:3 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissabiocidpro- 
dukter 

OL Ordningslag (1993:1617) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

OVK Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av 
ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter (BFS 
2011:16) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SFF Svävarfartsförordning (1986:305) 

SFS (1991:1110) Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 

SJVFS 2004:62 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om 
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 

SJVFS 2006:84 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med ani- 

maliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan 

sprida smittsamma sjukdomar till djur 

SJVFS 2014:43 Nedgrävning eller annat bortskaffande av animaliska biprodukter 
SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrift (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 

SL Skollag (2010:800) 

SSF Strålskyddsförordning (1988:293) 

SSL Strålskyddslag (2018:396) 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TKF Terrängkörningsförordning (1978:594) 

TKL Terrängkörningslag (1975:1313) 

TL Tobakslag (2018:2088) 
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A ALLMÄNNA ÄRENDEN    

 Om delegationen    

A Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om att avvisa för sent 

inkommit överklagande samt 

även besluta att 

överklagandet inkommit i rätt 

tid. 

44-46 §§ FL Förvaltningschef Överklagande 

2 Rätt att besluta i en viss ärende- 

grupp innefattar också rätt att: 

Avge yttrande till högre instans 

med anledning av överklagande 

av delegationsbeslut. Besluta att 

överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av delegatens 

beslut. 

FL Delegat i ärendet Överklagande 

3 Rätt att besluta i en viss ärende- 

grupp innefattar också rätt att: 

Rätta beslut som innehåller en 

uppenbar oriktighet, skrivfel, 

räkne- fel eller liknande 

förbiseende. 

Omprövning av beslut som är 

uppenbart oriktigt på grund av 

nya omständigheter eller av 

någon an nan anledning, utan att 

det blir till  nackdel för någon 

enskild part. 

26-27 §§ FL Delegat i ärendet Rätta och om- 

pröva beslut 

4 Rätt att besluta i en viss ärende- 

grupp innefattar också rätt att be- 

sluta att lämna klagomål utan åt 

gärd. 

 Delegat i ärendet  

5 Rätt att besluta i en viss ärende- 

grupp innefattar också rätt att 

besluta om delgivning enligt DL 

och DF 

DL och DF Delegat i ärendet  

6 Den som utsetts till delegat har 

rätt att underteckna avtal eller 

andra handlingar som krävs för 

verkställande av delegationsbeslut 

om inget annat anges. Vidare har 

delegaten rätt att ta emot hand- 

lingar i samband med verkstäl- 

lande av beslut, såsom exempelvis 

avtal, säkerhet eller köpebrev. 

 Delegat i ärendet  
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7 Förvaltningschef har delegation i 

alla de nämndärenden som är 

delegerade till förvaltningens 

tjänstemän. Oaktat detta har 

förvaltningschefen inte delegation 

i myndighetsutövning enligt plan- 

och bygglagen, plan- och 

byggförordningen, 

livsmedelslagen och miljöbalken.  

 Förvaltningschef  

8 Enhetschefer äger alltid rätt att 

inträda som ersättare för hos 

denne underställd personal. 

 Teknisk chef 

Miljö- och 

bygglovschef 

Kvalitetschef 

Ersättare 

9 Den som tillförordnats som 

ersättare för viss tjänsteman 

inträder som delegat i dennes 

ställe. 

 Delegat Ersättare 

 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

A Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10 Skriftligt beslut att inte lämna ut 

uppgift eller handling. 

OSL 6 kap. 3 §, 

TF 2 kap. 15-15 §§ 

Förvaltningschef  

 
Personalärenden 

A Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

11 Inom beslutad rambudget för 

nämnden besluta om nyinrättande 

av tjänst. 

 Förvaltningschef  

12 Beslut om tillsvidareanställning av 

personal inom förvaltningen 

LAS och AB Förvaltningschef  

13 Beslut om tillsvidareanställning av 

personal inom den egna enheten 

LAS och AB Teknisk chef 

Miljö- och 

bygglovschef 

Kvalitetschef 

 

14 Beslut om uppsägning från arbets- 

givarens sida av underställd 

personal inom förvaltningen. Vid 

uppsägning på grund av 

personliga skäl och avsked ska 

personalchef konsulteras. 

LAS och AB Förvaltningschef  

15 Beslut om uppsägning från 

arbetsgivarens sida av 

underställd personal inom den 

egna enheten. Vid uppsägning på 

grund av personliga skäl och 

avsked ska personalchef 

konsulteras. 

LAS och AB Teknisk chef 

Miljö- och 

bygglovschef 

Kvalitetschef 
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16 Beslut om överenskommelse om 

anställnings upphörande som in- 

nebär ekonomiska förpliktelser. 

Efter överläggning med Kom- 

mundirektör 

LAS Förvaltningschef  

17 Undertecknande av personupp- 

giftsbiträdes avtal (PuB) 

 Förvaltningschef  

 
Kontrasignera handlingar 

A Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

18 Från nämnden utgående skrivel- 

ser, avtal och andra handlingar där 

kontrasignering (två i förening) 

förutsätts om inget annat särskilt 

anges i beslutet. 

 Ordförande och 

Förvaltningschef 

Kontrasignera 

 
Administrativa frågor 

A Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

19 Rätt att göra ändringar i denna 

delegationsordning som enbart är 

att betrakta som redaktionella om 

ett lagrum har ändrats, behåller 

samma innebörd, men har annan 

hemvist eller paragrafnummer el- 

ler annan redaktionell ändring. 

 Förvaltningschef Redaktionell 

ändring 

20 Rätt att avge yttrande i ärende, re- 

misser mm som avser nämndens 

verksamhetsområde som inte är av 

strategisk eller kommunövergri- 

pande betydelse och som inte 

anges under andra punkter i denna 

delegationsordning. 

 Förvaltningschef 

Teknisk chef 

Yttrande 

21 Rätt att besluta om avgift i det en- 

skilda fallet enligt av kommunfull- 

mäktige fastställd taxa för nämn- 

dens verksamhet. 

 Delegat i ärendet Varje tidpunkt vid 

gällande taxa 

22 Besluta att höja, sätta ner eller 

efterskänka avgift i det enskilda 

fallet enligt, av kommunfull- 

mäktige fastställd, taxa för 

nämndens verksamhet, när det 

finns särskilda skäl. 

 Teknisk chef 

Miljö- och 

bygglovschef 

Kvalitetschef  
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Handräckning från polis resp. kronofogde 
 

A Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

23 Besluta att begära polishandräck- 

ning vid tillsyn, offentlig kon- 

troll, inspektioner, besiktningar 

mm av skilda verksamheter. Be- 

sluta att begära hjälp av polis- 

myndighet respektive Kronofog- 

demyndighet för att få tillträde till 

fastigheter, byggnader, andra an- 

läggningar samt transportmedel 

och att där utföra undersökningar 

och andra åtgärder. Besluta att 

ansöka om handräckning hos kro- 

nofogdemyndigheten för tillträde 

enligt 11 kap. 8 § PBL eller när 

någon har underlåtit att utföra ar- 

bete eller vidta en åtgärd som har 

förelagts honom eller henne en- 

ligt 11 kap. 19-24 §§ PBL. 

28 kap 8 § MB, 11 

kap 9 och 39 §§ 

PBL, 27 § LML, 7 

§ LSP 27 § LFAB 

31 och 33 §§ SSL, 

23b § TL 9 § LÅB 

Förvaltningschef 

Teknisk chef 

Miljö- och 

bygglovschef 

Kvalitetschef 

Rätt att begära 

  

B PLAN OCH BYGGLAGEN (SFS 1987:10) 
PBL (1987:10) Äldre ej avslutade ärenden 

B Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om detaljplan anses med- 

föra betydande miljöpåverkan. 

5 kap 18 § PBL Miljöinspektör  

2 Anmälan till inskrivningsmyndig- 

heten. 

6 kap 20 § PBL Teknisk chef 

Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef 

Mätningsingenjör 

 

3 Bygglov för nybyggnad av alla 

typer av byggnader inom område 

med detaljplan. Bygglov för ny- 

byggnad, tillbyggnad eller annan 

ändring av alla typer av byggna- 

der inom område med områdes- 

bestämmelser. 

8 kap 1 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

4 Bygglov för tillbyggnad eller 

annan ändring av alla typer av 

byggnader inom och utanför 

område med detaljplan 

8 kap 1 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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5 Bygglov för nybyggnad av eko- 

nomibyggnad, fristående uthus, 

gäststuga, garage eller carport 

för högst två bilar, andrauthus 

och därmed jämförliga byggna- 

der inom och utanför detaljplan. 

8 kap 1 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

6 Bygglov inom ramen för de villkor 

som bestämts i bindande förhands- 

besked. 

8 kap 1-2 §§ PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

7 Bygglov för att ta i anspråk eller 

byggnader helt eller till viss del 

för väsentligen annat ändamål. 

8 kap 1 § punkt 3 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

8 Bygglov för sådana ändringar av 

byggnader som innebär att det 

inreds någon ytterligare bostad 

eller någon ytterligare lokal för 

handel, hantverk eller industri. 

8 kap 1 § punkt 4 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

9 Bygglov för nybyggnad, tillbygg- 

nad eller annan ändring av kiosk, 

transformatorstation, avlopps- 

pumpstation eller därmed jämför- 

lig byggnad med en byggnadsarea 

av max 30 m2 inom och utanför 

område med detaljplan. 

8 kap 1 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

10 Bygglov för anordnande eller 

ändring av upplag eller 

materialgårdar. 

8 kap 2 § punkt 2 

och 10 PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11 Bygglov för inrättande eller 

ändring av fast cistern. 

8 kap 2 § punkt 4 

och 10 PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

12 Bygglov för uppförande eller 

ändring av murar eller plank. 

8 kap 2 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

13 Bygglov för anordnande eller 

ändring av parkeringsplatser 

utomhus 

8 kap 2 § punkt 8 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 
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14 Bygglov för omfärgning byggna- 

der eller byte av fasadbeklädnad 

eller taktäckningsmaterial samt för 

att göra andra ändringar av bygg- 

nader som avsevärt påverkar deras 

yttre utseende inom område med 

detaljplan. 

8 kap 3 § punkt 1 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

15 Bygglov för uppsättande eller 

ändring av skyltar eller ljusanord- 

ningar inom område meddetalj- 

plan. 

8 kap 3 § punkt 2 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

16 Bygglov för omfärgning byggna- 

der eller byte av fasadbeklädnad 

eller taktäckningsmaterial samt för 

att göra andra ändringar av bygg- 

nadersom avsevärt påverkar deras 

yttre utseende inom område med 

områdesbestämmelser. 

8 kap 12 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

17 Rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter och riktlinjer som 

anges i PBL 8 kap 16 och 17 §§. 

8 kap 8 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

18 Marklov inom ramen för de 

föreskrifter och riktlinjer som 

anges i PBL 8 kap 18 §. 

8 kap 9 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

19 Ge föreläggande om att visa att 

ansökan om förrättning gjorts för 

att genomföra den fastighetsin- 

delning som förutsättsi fastig- 

hetsplanen. 

8 kap 11 § andra 

stycket PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

20 Rätt att vid beslut om bygglov 

eller marklov medge mindre 

avvikelse från detaljplan, fas- 

tighetsplan eller områdesbe- 

stämmelser. 

8 kap 11-12 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

21 Bygglov för tillfällig åtgärd om 

åtgärden har stöd i detaljplane- 

bestämmelse om tillfällig mar- 

kanvändning. 

8 kap 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

22 Bygglov för tillfällig åtgärd i an- 

nat fall än ovan, dock max för 

en tid av 3 år. 

8 kap 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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23 Ge föreläggande om att avhjälpa 

bristerna om ansökningshand- 

lingarna är ofullständiga. 

8 kap 20 § andra 

stycket PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

24 Medgivande att påbörja byggnads- 

och rivningsarbeten tidigare än tre 

veckor efter bygganmälan. 

9 kap 2 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

25 Beslut att bygganmälan skall 

kompletteras med rivningsplan. 

9 kap 2 a § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

26 Besluta om undantag från kravet 

på rivningsplan. 

9 kap 4 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

27 Besluta om byggsamråd är be- 

hövligt eller ej, samt kalla till och 

genomföra samråd som miljö- 

och samhällsbyggnadsnämndens 

företrädare. 

9 kap 7 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

28 Besluta om kontrollplan, eller 

ändring av kontrollplan, och i öv- 

rigt företräda miljö och samhälls- 

byggnadsnämnden enligt de upp- 

gifter som åligger nämnden 

enligt   9 kap 9 §. 

9 kap 9 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

29 Anmärkning i anslutning till be- 

siktning (inom ramen för nämn- 

dens tillsyn över byggnadsar- 

beten) som innefattar för bygg- 

herren bindande föreskrift. 

9 kap 9 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

30 Utfärda slutbevis och beslut om i 

vilken omfattning byggnad får 

användas innan brister avhjälpts. 

9 kap 10 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

31 Godkännande av rivningsplan. 9 kap 12 § PBL Byggnadsinspektör  

32 Godkännande av kvalitetsansvarig 

för visst arbete. 

9 kap 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

33 Meddela förbud att fortsättabygg- 

nadsarbeten och rivningsarbeten 

mm. 

10 kap 3 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

34 Ansökan om särskild handräck- 

ning när någon har underlåtit att 

utföra arbete eller vidta en åt- 

gärd som har förelagtshonom 

enligt 15 §, 16 § första stycket 

eller 17 § (12 § punkt 4). 

10 kap 12-13 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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35 Föreläggande att inom viss tid 

vidta rättelse. 

10 kap 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

36 Meddela förbud att använda 

byggnad eller anläggning. 

10 kap 16 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

37 Anmana ägare att ansöka om ef- 

terföljande bygglov, rivningslov 

eller marklov om delegaten har 

befogenhet att besluta i lovären- 

det. 

10 kap 19 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

38 Utöva miljö och samhällsbygg- 

nadsnämndens skyldigheter be- 

träffande tillsyn på byggarbets- 

platser samt för befintlig bebyg- 

gelse. Ingripa om anledning före- 

ligger med hänsyn till efterlevna- 

den av PBL. 

11 kap 1 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

 

C PLAN OCH BYGGLAGEN (SFS 2010:900) 
PBL (2010:900) Allmänt för plan- och bygglagen med förordningar 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Om en ansökan om bygglov, 

marklov, rivningslov eller för- 

handsbesked är ofullständig, före- 

lägga sökanden att avhjälpa bris- 

terna inom viss tid vid äventyratt 

ansökan kan komma att avvisasel- 

ler att avgöras i befintligt skick. 

9 kap 22 § PBL  

 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

2 Avvisa en ansökan som trots 

föreläggande enligt 9 kap 22 § 

första stycket PBL, är så 

ofullständig att den inte kan 

prövas i sak. 

9 kap 22 § PBL  

 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

3 Besluta i ärende om lov även om 

den sökta åtgärden avviker från 

detaljplan eller områdesbestäm- 

melser, inom ramen för de före- 

skrifter som anges i 9 kap. 30- 

32a§ respektive9 kap. 35 § andra 

stycket PBL. 

9 kap 30-32 §§ 
PBL 

 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

4 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. 

10 kap 22 § PBL  

 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 
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5 Beslut att, om en anmälan av an- 

mälningspliktig åtgärd enligt 6 

kap. 5 § PBF är ofullständig, före- 

lägga sökanden att avhjälpa bris- 

terna inom viss tid vid äventyr att 

anmälan kan komma att avvisasel- 

ler att avgöras i befintligt skick. 

9 kap 22 § PBL  

 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

6 Beslut att avvisa anmälan om före- 

läggande enligt 6 kap. 5 § första 

stycket inte följs och anmälan är 

så ofullständig att anmälan inte 

kan handläggas i sak. 

9 kap 22 § PBL  

 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

 

Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

– 5 kap Plan- och bygglagen 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7 Beslut om planbesked i de fall 

stöd för den avsedda åtgärden 

finns i en aktuell eller aktualitets- 

förklarad översiktsplan. 

5 kap. 2 och 5 §§ 

PBL 

Planingenjör 

Planarkitekt 

Planbesked 

8 Beslut om överenskommelse med 

sökanden att planbesked får läm- 

nas senare än inom fyra månader. 

5 kap. 4 § PBL Teknisk chef 

Planingenjör 

Planarkitekt 

Planbesked 

9 Beslut om samråd om program för 

detaljplaner och om detaljplaner 

och områdesbestämmelser. 

5 kap. 11 § PBL Teknisk chef 

Planingenjör 

Planarkitekt 

Samråd 

 
Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 

– 8 kap Plan- och bygglagen 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10 Besluta i ärende om undanröjande 

av enkelt avhjälpta hinder. 

8 kap. 12 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

Trafiksamordnare 

Tillgänglighet 

Bygglov, rivningslov, marklov m.m. 

– 9 kap Plan- och bygglagen 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
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11 Besluta i ärende om bygglov inom 

ramen för de föreskrifter som 

anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i 

följande ärenden a-m: 

9 kap. 2 § första 

stycket 1 och 2 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

11a Nybyggnad av en- eller tvåbo- 

stadshus utanför område medde- 

taljplan, inom ramen för de villkor 

som bestämts i bindande förhands- 

besked. 

 Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11b Nybyggnad eller tillbyggnad inom 

detaljplan för handel, kontor, 

hantverk eller industri med högst 

1000 m2 bruttoarea. 

 Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11c Nybyggnad inom detaljplan av en- 

eller tvåbostadshus som inte hän- 

för sig till rad- eller kedjehusbe- 

byggelse. 

 Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11d Tillbyggnad av en- eller 

tvåbostadshus 

 Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11e Ny- eller tillbyggnad av 

komplementbyggnad med en 

bruttoarea sammanlagt ej 

överstigande 200 m2. 

 Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

11f Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 

avloppspumpstation eller därmed 

jämförliga byggnader med en 

bruttoarea sammanlagt ej översti- 

gande 15 m2. 

 Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

11g Ta i anspråk eller inreda byggnad 

helt eller delvis för väsentligen 

annat ändamål inom område med 

detaljplan eller områdesbestäm- 

melser. 

9 kap. 2 § första 

stycket 3a) PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11h Inredande av någon ytterligare bo- 

stad eller någon ytterligare lokal 

för handel, hantverk eller industri. 

9 kap. 2 § första 

stycket 3b) PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11i Byte av färg, fasadbeklädnad, 

taktäckningsmaterial eller andra 

åtgärder som avsevärt påverkar 

byggnadens yttre utseende 

9 kap. 2 § första 

stycket 3c) och 8 § 

första stycket 2c) 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 
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11j Ärende om att i område av vär- 

defull miljö underhålla ett bygg- 

nadsverk eller ett bebyggelseom- 

råde som avses i 8kap. 13 § PBL 

i den utsträckningsom framgår 

av detaljplan eller områdesbe- 

stämmelser. 

9 kap. 8 § första 

stycket 2b) PBL 

Planingenjör 

Planarkitekt 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Antikvarie 

 

11k Ändring av gällande bygglov inom 

ramen för tidigare medgiven brut- 

toarea eller medgiven avvikelse 

från detaljplan eller områdesbe- 

stämmelser. 

9 kap. 2 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

11l 1)Nybyggnad eller väsentlig änd- 

ring av upplag eller materialgår- 

dar (p. 2) fasta cisterner med en 

största volym av30 m3 (p. 4), 

murar och plank (p.7), parke- 

ringsplatser utomhus (p. 8) samt 

transformatorstation (p. 10). 

9 kap. 8 § första 

stycket 1 och 16 

kap. 7 § PBL, 6 

kap. 1-2 §§ PBF 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11m Uppsättande eller väsentlig 

ändring av skyltar eller 

ljusanordningar. 

9 kap. 8 § första 

stycket 1 och 16 

kap.7 § PBL, 6 

kap. 3-4 §§ PBF 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

12 Besluta i ärende om rivningslov 

inom ramen för de föreskrifter 

som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock 

inte rivning av byggnad som ur hi- 

storisk, kulturhistorisk, miljö- 

mässig eller konstnärlig synpunkt 

har större värde eller rivning som 

kräver beslut enligt annan författ- 

ning. 

9 kap. 10 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

Antikvarie 

 

13 Besluta i ärende om marklov inom 

ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 

§ PBL. 

9 kap. 11-13 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

14 Besluta i ärende om bygglov för 

åtgärder som inte kräver lov. 

9 kap. 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

15 Besluta i ärende om villkorsbe- 

sked inom ramen för föreskrif- 

terna i 9 kap 19 § PBL. 

9 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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16 Besluta om att förlänga handlägg- 

ningstiden för ärende om lov eller 

förhandsbesked i högst tio veckor 

utöver de ursprungliga tio veck- 

orna. 

9 kap. 27 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

17 Besluta i ärende om tidsbegränsat 

bygglov inom ramen för före- 

skrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de 

fall åtgärden har stöd i en detalj- 

planebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller 

mark eller om åtgärden har ringa 

påverkan på omgivningen. 

9 kap. 33 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

18 Besluta i ärende om lov även om 

den sökta åtgärden avviker från 

detaljplan eller områdesbestäm- 

melser, inom ramen för de före- 

skrifter som anges i 9 kap. 31b § 

respektive 9kap. 35 § andra 

stycket PBL. 

9 kap 31b, 35 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

19 Besluta om att bygglov, rivnings- 

lov eller marklov ges med villko- 

ret att planbeslutet vinner laga 

kraft. 

9 kap. 36 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

 

Genomförandet av bygg-, rivnings och markåtgärder 

– 10 kap Plan- och bygglagen 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20 Besluta i ärende om att bygg- 

nadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats. 

10 kap. 4 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

21 Godkännande av behörighet för 

utstakning eller lägeskontroll. 

10 kap. 9 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

22 Besluta om att kontrollansvarig 

krävs för små ändringar av en- el- 

ler tvåbostadshus eller för de åt- 

gärder som anges i PBF 7 kap. 5 

§ punkt 2-14. 

10 kap. 10 § PBL, 

7 kap. 5 § PBF 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

23 Besluta att utse ny kontrollan- 

svarig om en kontrollansvarig 

har lämnat sittuppdrag. 

10 kap. 13 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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24 Besluta om att tekniskt samråd 

inte behövs för att flytta flera 

enkla byggnader. 

10 kap. 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

25 Besluta att det för rivningsåtgärder 

inte behövs någon kontrollplan. 

10 kap. 18 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

26 Besluta att ge startbesked om det 

enligt 10 kap. 14 § inte behövs 

något tekniskt samråd. 

10 kap. 22 § första 

stycket 1 PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

27a Besluta i ärende om att med start- 

besked godkänna att en åtgärdfår 

påbörjas och att i startbeskedet 

10 kap. 23-24 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

27b -fastställa den kontrollplan som 

ska gälla med uppgift om vem el- 

ler vilka som är sakkunniga eller 

kontrollansvariga, 

10 kap. 23-24 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

27c -bestämma de villkor som behövs 

för att få påbörja åtgärden, 

10 kap. 23-24 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

27d -bestämma villkor och ungefärlig 

tidpunkt för utstakning som be- 

hövs, 

10 kap. 23-24 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

27e -bestämma de handlingar som ska 

lämnas inför beslut om slutbesked 

10 kap. 23-24 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

28 Anmärkning i anslutning till ar- 

betsplatsbesök/besiktning inom 

ramen för nämndens tillsynsarbete 

som innefattar för byggherren bin- 

dande föreskrift (föreläggande) 

utan vite. 

10 kap. 27-28 §§ 

och 11 kap. 8, 19- 

20 §§ PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

29 Anmärkning i anslutning till ar- 

betsplatsbesök/besiktning inom 

ramen för nämndens tillsynsarbete 

som innefattar för byggherren bin- 

dande föreskrift, föreläggande 

som förenas med vite om högst 30 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende eller löpande 

vite om högst 15 000 kr per över- 

trädelse eller om 15 000 kr per 

månad som förbudet inte åtlyds. 

10 kap. 27-28 §§ 

och 11 kap. 8, 19- 

20 §§ PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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30 Besluta i ärende om komplette- 

rande villkor för bygg-eller riv- 

ningsåtgärderna eller förkontrol- 

len. 

10 kap. 29 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

31 Besluta i ärende om slutbesked 

respektive om interimistiskt 

slutbesked enligt föreskrifterna i 

10 kap. 34-37 §§ PBL. 

10 kap. 34-37 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

 

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 

– 11 kap Plan- och bygglagen 
 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

32 Avge skriftligt ingripandebesked 

inom ramen för föreskrifterna i 11 

kap. 7 § PBL. 

11 kap. 7 § PBL Byggnadsinspektör  

33 Besluta i ärende om lovföreläg- 

gande om en lovpliktig åtgärd har 

vidtagits utan lov, om det är san- 

nolikt att lov kan ges föråtgärden 

och delegaten har befogenhet att 

besluta i lovärendet. 

11 kap. 17 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

34 Förelägga ägare av byggnadsverk 

att inom viss tid ge synpunkter på 

övervägt uppdrag åt sakkunnig att 

utreda behovet av underhållsåt- 

gärder och om vem som ska be- 

tala kostnaderna för uppdraget. 

11 kap. 18 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

35 Förelägga om att vidta åtgärd, 

åtgärdsföreläggande. 

11 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

36 Föreläggande att inom viss tid 

vidta rättelse, rättelseföreläg- 

gande. 

11 kap. 20 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

37 Besluta om förbud mot fortsatt 

arbete eller åtgärd. 

11 kap. 30-32 §§ 

PBL 

Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef 

Byggnadsinspektör 

 

38 Besluta om förbud mot fortsatt ar- 

bete eller åtgärd, även förbud som 

förenas med vite om högst 30000 

kr för respektive adressat i varje 

enskilt ärende eller löpande vite 

om högst 15 000 kr per överträ- 

delse eller om 15 000 kr per må- 

nad som förbudet inte åtlyds. 

11 kap. 30-32, 37 

§§ PBL 

Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef 

Byggnadsinspektör 
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39 Besluta om förbud mot använd- 

ning av hela eller delar av bygg- 

nadsverk om 1) byggnadsverket 

har säkerhetsbrister, eller 2) om 

det inte finns förutsättningar för 

att geslutbesked. 

11 kap. 33 § 1-2 

PBL 

Miljö- och 

bygglovschef 

Kvalitetschef 

Byggnadsinspektör 

 

40 Besluta att utse annan funktions- 

kontrollant inom ramen för före- 

skrifterna i 11 kap. 34 § PBL. 

11 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

41 Beslut att entlediga kontrollan- 

svarig inom ramen för föreskrif- 

terna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 

§ PBL och att, efter förslag av 

byggherren, besluta omen ny kon- 

trollansvarig. 

11 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

42 Besluta att den åtgärd som före- 

läggande, enligt 19-20 §§ PBL, 

avser ska genomföras omedelbart 

trots att föreläggandetinte vunnit 

laga kraft. 

11 kap. 38 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

42a Att på uppdrag av byggnads- 

nämnden upprätta nybyggnads- 

karta 

12 kap 4 § PBL Mätningsingenjör  

 

Plan- och byggförordning (2011:338) m.fl. 
 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

43 Bestämma – i kontrollplan eller 

genom särskilt beslut – att krav på 

omfattande ändringar av andra de- 

lar än den direkt berörda av en 

byggnad inte behöver utföras för- 

rän vid en viss senare tidpunkt 

3 kap. 21 § PBF Byggnadsinspektör  

44 Förelägga den som äger eller an- 

svarar för en motordriven anord- 

ning installerad i ett byggnads- 

verk att se till att anordningen 

kontrolleras (om detbehövs för 

att säkerställa att den uppfyller 

de krav som gäller för anord- 

ningen enligt 8 kap. 4 § PBL). 

8 kap. 6 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

45 Besluta om längre besiktnings- 

intervall. Beslut om anstånd 

med besiktning i fall därdet 

finns särskilda skäl. 

3 kap. 16,17 §§ 

BFS 2011:12 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 
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46 Besluta om användningsförbud för 

hissar och andra motordrivna an- 

ordningar. 

5 kap. 8-16 §§ 

PBF med tillhö- 

rande föreskrif- 

ter samt 11 kap. 

33 § 1 PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

47 Besluta om föreläggande mot 

ägare till byggnader som inte full- 

gör sina skyldigheter ifråga om 

funktionskontroll av ventilations- 

system 

5 kap. 1-7 §§ PBF 

med tillhörande 

föreskrifter samt 

11 kap. 19-20 §§ 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

48 Besluta om senareläggning av 

besiktningstidpunkt inom ramen 

för föreskrifterna i 4 § OVK om 

det finns särskilda skäl. 

BFS (2010:10) 3 

kap 16-17 §§ 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

 

49 Besluta att en annan funkt- 

ionskontrollant ska utses. 

PBL (2010:900) 

11 kap 34-35 §§ 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

 

Boverkets byggregler (BBR 2011:6) 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

50 Besluta att medge mindre avvi- 

kelse från föreskrifterna om det 

finns särskilda skäl och bygg- 

nadsprojektet ändå kan bli tek- 

niskt tillfredsställande och det 

inte finns någon avsevärd olä- 

genhet från annan synpunkt. 

1:21 BBR Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Mindre avvikelse 

 
Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

51 Prövning av behov av 

färdigställandeskydd. 

3 § LFS Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

 

 
Boverkets föreskrifter (2011:10) om tillämpning 

av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder) 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

52 Besluta att medge mindre avvi- 

kelse från föreskrifterna om det 

finns särskilda skäl och bygg- 

nadsprojektet ändå kan antas bli 

tekniskt tillfredsställande och det 

inte finns någon avsevärd olägen- 

het från annan synpunkt. 

3 § EKS Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Mindre avvikelse 
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Fastighetsbildningslag (1970:988) 
 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

53 Företräda nämnden vid samråd 

med lantmäterimyndigheten 

4 kap. 25 § FBL Teknisk chef  

Planarkitekt 

Mätningsingenjör 

Mark och 

exploaterings-

ansvarig 

Samråd 

54 Besluta att påkalla fastighets-

reglering som behövs för att mark 

och vatten ska kunna användas på 

ett ändamålsenligt sätt. 

5 kap. 3 § tredje 

stycket FBL 

Teknisk chef  

Planarkitekt 

Mätningsingenjör 

Mark och 

exploaterings- 

ansvarig 

 

55 Besluta att ansöka om 

fastighetsbestämning. 

14 kap. 1 § första 

stycket 3-7 FBL 

Teknisk chef  

Planarkitekt 

Mätningsingenjör 

Mark och 

exploaterings- 

ansvarig 

 

56 Godkännande av förrättning, 

förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning. 

15 kap. 11 § FBL Teknisk chef  

Planar kitekt 

Mätningsingenjör 

Mark och 

exploaterings- 

ansvarig 

 

 
Anläggningslag (1973:1149) 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

57 Rätt att påkalla förrättning. 18 § första stycket 

3 AL 

Teknisk chef  

Planarkitekt 

Mätningsingenjör 

Mark och 

exploaterings- 

ansvarig 

 

58 Företräda nämnden vid samråd 

med lantmäterimyndigheten 

21 § LL Teknisk chef  

Planar kitekt 

Mätningsingenjör 

Mark och 

exploaterings- 

ansvarig 

Samråd 

59 Godkännande av beslut eller 

åtgärd. 

28 § LL Teknisk chef  

Planarkitekt 

Mätningsingenjör 

Mark och 

exploaterings- 

ansvarig 
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Ledningsrättslag (1973:1144) 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

60 Företräda nämnden vid samråd 

med lantmäterimyndigheten. 

19 § LL Teknisk chef  

Planar kitekt 

Mätningsingenjör 

Mark och 

exploaterings-

ansvarig 

Samråd 

61 Godkännande av beslut eller 

åtgärd. 

28 § LL Teknisk chef 

Mätningsingenjör 

 

 

Lag (1998:814) och förordning (1998:929) med särskilda bestämmelser 

om gaturenhållning och skyltning 

C Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

62 Besluta i ärende om tillstånd att 

sätta upp skyltar varigenom all- 

mänheten avvisas från ett visst 

område som är av betydelse för 

friluftslivet. 

5 § LGS Teknisk chef 

Byggnadsinspektör 

Trafiksamordnare 

Tillstånd/ dispens 

63 Besluta i ärende om tillstånd att 

varaktigt sätta upp tavla, skylt, in- 

skrift eller därmed jämförlig an- 

ordning för reklam, propaganda 

eller liknande ändamål utomhus 

(förutsätter delegation av beslu- 

tanderätten från länsstyrelsen). 

6, 7 §§ LGS, 6 § 

första stycket FGS 

Teknisk chef 

Byggnadsinspektör 

Tillstånd/ dispens 

64 Besluta i ärende om medgivande 

att ha affisch eller annan tillfällig 

anordning utomhus för reklam, 

propaganda eller liknande ända- 

mål uppsatta mer än fyra veckor 

(förutsätter delegation av beslu- 

tanderätten från länsstyrelsen). 

9 § LGS, 6 § första 

stycket FGS 

Teknisk chef 

Byggnadsinspektör 

Tillstånd/ dispens 

65 Besluta i tillsynsärende med rätt 

att meddela föreläggande utan 

vite. 

12 § LGS Teknisk chef 

Byggnadsinspektör 

Trafiksamordnare 

Tillsyn 

66 Besluta i tillsynsärende med rätt 

att meddela förbud utan vite. 

12 § LGS Byggnadsinspektör 

Trafiksamordnare 

Tillsyn 

67 Besluta att förena föreläggande 

och förbud med vite om högst 30 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende eller löpande 

vite om högst 15 000 kr per över- 

trädelse eller om 15 000 kr per 

månad som föreläggandet ellerför- 

budet inte åtlyds. 

12 § LGS Teknisk chef 

Trafiksamordnare 

Tillsyn 
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68 Avge yttrande till länsstyrelsen. 4 § första stycket 

FGS, 6, 7, 9 §§ 

LGS 

Teknisk chef 

Byggnadsinspektör 

Planingenjör 

Planarkitekt 

Yttrande 

 

D MILJÖBALKEN (1998:808) 
Allmänt för Miljöbalken med förordningar 

 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Återkalla tillstånd, dispens eller 

godkännande. 

 Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

 

2 Rätt att besluta om tillstånd/dis- 

pens i en viss ärendegrupp om- 

fattar också rätt att besluta att 

på ansökan av 

tillståndsinnehavaren upphäva 

eller ändra bestämmelser och 

villkor i ett tillståndsbeslut. 

 Miljöinspektör  

3 Besluta om föreläggande utan vite.  Miljöinspektör  

4 Besluta om förbud utan vite.  Miljöinspektör  

5 Besluta att förena föreläggande 

och förbud med vite om högst 30 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende eller löpande 

vite om högst 15 000 kr per över- 

trädelse eller om 15 000 kr per 

månad som föreläggandet eller för 

budet inte åtlyds. 

26 kap. 9 och 14 

§§ MB 

Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef 

Miljöinspektör 

 

6 Besluta att ålägga tidigare ägare 

eller nyttjanderättshavare att 

lämna uppgift om ny ägares eller 

nyttjanderättshavares namn och 

adress. 

26 kap. 13 § MB Miljöinspektör  

7 Besluta att sända föreläggande el- 

ler förbud, som meddelats mot 

någon i egenskap av ägare m.m. 

till inskrivningsmyndigheten för 

anteckning i inskrivningsregistret. 

26 kap. 15 § MB Miljöinspektör  
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8 Besluta att begära att den som be- 

driver verksamhet som kan befa- 

ras medföra olägenhet för männi- 

skors hälsa eller påverka miljön 

ska lämna förslag till kontrollpro- 

gram eller förbättrandeåtgärder. 

26 kap. 19 § MB Miljöinspektör  

9 Besluta att förelägga den som 

bedriver verksamhet eller vidtar 

åtgärd att lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsy- 

nen. 

26 kap. 21 § MB Miljöinspektör  

10 Besluta att förelägga den som be- 

driver verksamhet eller vidtar åt- 

gärd eller som upplåter byggnad 

för bostäder eller allmänt ända- 

mål, att utföra sådana undersök- 

ningar av verksamheten och dess 

verkningar som behövs för tillsy- 

nen. 

26 kap. 22 § 1 st, 1 

och 2 mening MB 

Miljöinspektör  

11 Besluta att föreskriva att under- 

sökning av verksamhet och dess 

verkningar i stället ska utföras av 

någon annan och att utse någon 

att utföra sådan undersökning, om 

kostnaden för undersökningen 

inte överstiger 30000 kr. 

26 kap. 22 § 1 st, 3 

mening MB 

Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

 

12 Besluta att förena beslut om 

undersökning med förbud att 

överlåta berörd fastighet eller 

egendom till dess undersökningen 

är slutförd. 

26 kap. 22 § tredje 

stycket MB 

Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

 

13 Besluta att beslut i tillsynsärende 

ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 

26 kap 26. § MB Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef 

Miljöinspektör 

 

14 Vid brådskande ärenden besluta 

att meddela förbud vid vite av 

högst 30 000 kr att rubba eller 

skada mätapparat eller liknande 

utrustning som behöver sättas ut 

vid undersökningar. 

28 kap. 7 § MB Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 
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15 Yttra sig till Länsstyrelsen i frågor 

där verksamhetsutövaren begär att 

tillstånd ska upphävas utifrån att 

verksamheten inte längre är till- 

ståndspliktig. 

 Miljöinspektör  

16 Besluta om miljösanktionsavgift 

upp till 5 000 kr. 

30 kap. 3 § MB Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef 

Miljöinspektör 

 

17 Utdömande av vite. Ansökan om 

utdömande görs hos mark- och 

miljödomstolen. 

21 kap 1 § MB 

punkt 8 

Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

 

 

Allmänna hänsynsregler m.m. 

– 2 kap Miljöbalken 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

18 Besluta i tillsynsärende gällande 

tillämpning av de allmänna hän- 

synsreglerna. 

2 kap, 2-9 § 26 

kap MB 

Miljöinspektör Tillsyn 

 
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

- 6 kap Miljöbalken 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

19 Avge yttrande till verksamhets- 

utövare inför eller i 

samrådsskede om 

miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). 

6 kap. 4§ MB Miljöinspektör Yttrande 

20 Avge yttrande till länsstyrelsen 

med anledning av utökat sam- 

råd om betydande miljöpåver- 

kan. 

6 kap. 5 § MB Miljöinspektör Yttrande 

21 Avge yttrande över MKB som inte 

kungörs tillsammans med ansökan 

i ett mål eller ärende. 

6 kap 39-40 §§ 

MB 

Miljöinspektör Yttrande 

22 Avge yttrande om MKB i 

samband med att plan eller 

program upprättas. 

6 kap 15§ MB Miljöinspektör Yttrande 

 

Skydd av områden 

- 7 kap Miljöbalken mm. 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

23 Besluta i ärende om dispens från 

föreskrifter som kommunen 

meddelat för naturreservat. 

7 kap. 7 § MB Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 
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24 Besluta i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna inom 

ianspråktagna tomtplatser, samt 

för byggnader för friluftslivet, 

dass, vindskydd, bastu m.m., och 

andra bygglovspliktiga anlägg- 

ningar, transformatorstationer, 

master, parkeringsplatser m.m. 

7 kap. 18 b § MB Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

Tillstånd/ dispens 

25 Besluta i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för 

åtgärder, mindre anläggningar, 

bryggor m.m., som inte är bygg- 

lovspliktiga, samt för schaktning 

och fyllning utan samband med 

bygglovspliktiga åtgärder. 

7 kap. 18 b § MB Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Bygglovskoordinator 

Tillstånd/ dispens 

26 Besluta i ärende om tillstånd/dis- 

pens utifrån föreskrifter medde- 

lade för vattenskyddsområde; be- 

slutade avkommunen eller som 

länsstyrelsenhar överlåtit. 

7 kap. 22 § MB Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

27 Besluta i anmälningsärende om 

åtgärd inom vattenskyddsområde 

som länsstyrelsen överlåtit till 

kommunen. 

7 kap. 22 § tredje 

stycket andra 

meningen MB 

Byggnadsinspektör Tillstånd/ dispens 

28 Besluta i tillsynsärende angående 

vattenskyddsområde där länssty- 

relsen har överlåtit tillsynen. 

2 kap 8 § MTF Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

29 Besluta i tillsynsärende angående 

vattenskyddsområde beslutat av 

kommunen. 

3 kap. 9 § MTF 

punkt 1 

Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

30 Besluta i tillsynsärende angående 

naturreservat beslutat av kommu- 

nen. 

2 kap. 9 § MTF 

punkt 1 

Miljöinspektör Tillsyn 

31 Besluta i tillsynsärende angående 

strandskyddsområden när över- 

trädelsen avser åtgärder där även 

Plan- och bygglagen berörs. 

2 kap 9 § MTF 

punkt 4 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Tillsyn 
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32 Besluta i tillsynsärende angående 

strandskyddsområden när över- 

trädelsen avser åtgärder där inte 

Plan- och bygglagen berörs. 

2 kap 9 § MTF 

punkt 4 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Tillsyn 

33 Avge yttrande till Skogsstyrelsen i 

ärende om dispens från föreskrif- 

ter om områdesskydd. 

6 § FOS Miljöinspektör Yttrande 

34 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om dispens från före- 

skrifter om områdesskydd. 

23 § FOS, 5 § 

NationalparksFo 

(1987:938) 

Miljöinspektör Yttrande 

35 Avge yttrande till berörd myn- 

dighet i ärenden där yttrandebe- 

gärs avseende områdesskydd. 

25, 25c §§ FOS Miljöinspektör Yttrande 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

- 9 kap Miljöbalken mm.

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

36 Besluta i ärende om tillstånd att 

inrätta avloppsanordning med 

ansluten vattentoalett. 

13 § första stycket 

1 FMH 

Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

37 Besluta i ärende om tillstånd att 

ansluta vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning. 

13 § första stycket 

2 FMH 

Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

38 Besluta i ärende om tillstånd att 

inrätta värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, yt- 

vatten eller grundvatten. 

17 § FMH, LHF Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

39 Besluta i ärende om dispens från 

vad som gäller enligt kommunens 

lokala hälsoskyddsföreskrifter, om 

det är uppenbart att risk för olä- 

genheter från miljö- och hälso- 

skyddssynpunkt inte föreligger. 

LHF Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

40 Besluta om villkor av mindre be- 

tydelse som mark- och miljö- 

domstol eller länsstyrelse i beslut 

om tillstånd till miljöfarligverk- 

samhet överlåtit åt tillsynsmyn- 

digheten att fastställa. 

22 kap. 25 § 3:e st 

MB 

Miljö- och 

bygglovschef 

Kvalitetschef  

Miljöinspektör 

Tillstånd/ dispens 
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41 Besluta i tillsyns- och an- 

mälningsärende angående 

hälsoskydd och miljöskydd. 

MB och före- 

skrifter medde- 

lade medstöd 

av MB 

Miljöinspektör Tillsyn 

42 Förelägga den som bedriver 

miljöfarlig verksamhet att avge 

miljörapport. 

26 kap. 20 § MB Miljöinspektör Tillsyn 

43 Bevilja anstånd när det gäller in- 

lämnande av miljörapport i högst 

en månad med grunddelen och 

emissionsdeklarationen och tre 

månader med textdelen, om det 

finns särskilda skäl. 

6 § NFS 2016:8 Miljöinspektör Tillsyn 

44 Besluta att en täkt är avslutad, om 

verksamhetsutövaren begär det 

och det område där verksamheten 

bedrivits har efterbehandlats på ett 

från hälso- och miljösynpunkt 

godtagbart sätt. 

20 c § FMH Miljöinspektör Tillsyn 

45 För att förhindra spridning av 

sjukdom låta förstöra föremål av 

personlig natur eller låta avliva 

sällskapsdjur som innehas av 

privatpersoner. 

9 kap. 15 § MB Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

Tillsyn 

46 Avge yttrande till länsstyrelse och 

mark- och miljödomstol i den s.k. 

kompletteringsremissen vid pröv- 

ning av ansökan om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet. 

19 kap. 4 §, 22 kap 

4 och 10 §§ MB, 9 

§ FMH

Miljöinspektör Yttrande 

47 Avge yttrande till länsstyrelsen 

och mark- och miljödomstol i 

prövningsärenden efter att 

nämnden avgivit yttrande och 

prövningsmyndigheten återsänt 

ärendet för yttrande beroende på 

att någon annan remissinstans 

yttrat sig eller att bolaget bemött 

yttranden. 

9 kap. 6 §, 19 kap 

4 § MB 

Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef  

Miljöinspektör 

Yttrande 

48 Avge yttrande till länsstyrelse el- 

ler mark- och miljödomstolarna i 

prövningsärende där ansökan om 

tillstånd till miljöfarlig verksam- 

het avser en verksamhet ien an- 

gränsande kommun. 

10 kap. 6 §, 19 kap 

4 § MB 

Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef 

Miljöinspektör 

Yttrande 
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49 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

anmälningsärende angående 

mindre ändring av tillståndspliktig 

miljöfarlig verksamhet. 

22 och 26 §§ FMH Miljöinspektör Yttrande 

50 Avge yttrande till länsstyrelsen 

och mark- och miljödomstol vid 

ändring eller upphävande av 

villkor i befintligt tillstånd. 

24 kap. 6 § MB Miljö- och 

bygglovschef  

Kvalitetschef 

Miljöinspektör 

Yttrande 

 

Verksamheter som orsakar miljöskador 

- 10 kap Miljöbalken mm. 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

51 Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada. 

10 kap. MB Miljöinspektör Tillsyn 

52 Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av allvarlig 

miljöskada. 

10 kap. 14 § MB, 

18-21 §§ FAM 

Miljöinspektör Tillsyn 

53 Besluta i anmälningsärende om 

avhjälpandeåtgärd med anledning 

av en föroreningsskada, när åt- 

gärden kan medföra ökad risk för 

spridning eller exponering av för- 

oreningarna. 

28 § FMH Miljöinspektör Tillsyn 

54 Avge yttrande till länsstyrelsen 

vid anmälan om avhjälpandeåt- 

gärder inom förorenade områ- 

den som avses i10 kap. MB. 

28 § FMH Miljöinspektör Yttrande 

 
Vattenverksamhet 

- 11 kap Miljöbalken mm. 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

55 Avge yttrande till berörd myn- 

dighet i ärende om anmälanre- 

spektive tillstånd om vatten- 

verksamhet. 

11 kap. 9a-b, 13 §§ 

MB, 21-22 §§ 

FVV 

Miljöinspektör Yttrande 

56 Avge yttrande till berörd myn- 

dighet i ärende om tillståndför 

markavvattning. 

11 kap. 9a-b, 13 §§ 

MB, 21-22 §§ 

FVV 

Miljöinspektör Yttrande 
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Jordbruk, täkter och annan verksamhet 

- 12 kap Miljöbalken mm.

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

57 Om det finns särskilda skäl medge 

undantag från Statens jordbruks- 

verks föreskrifter om miljöhänsyn 

i jordbruket vad avserväxtnäring. 

36 § SJVFS 

2004:62 

Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

58 Besluta i tillsyns- och 

anmälningsärende angående 

husbehovstäkter. 

12 kap. 6 § MB Miljöinspektör Tillsyn 

59 Besluta i tillsynsärende som rör 

miljöhänsyn i jordbruket. 

12 kap. 10 § MB, 

FMJ 

Miljöinspektör Tillsyn 

60 Avge yttrande till berörd myndig- 

het i ärende angående anmälan 

för samråd för verksamhet/åtgärd 

som väsentligtkan komma att 

ändra naturmiljön. 

12 kap. 6 § MB Miljöinspektör Yttrande 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

- 14 kap Miljöbalken mm

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

61 Besluta i ärende om tillstånd till 

yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap. 40 § FBM 

2014:425 

Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

62 Besluta i ärende om tillstånd till 

yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel inom vatten- 

skyddsområde. 

6 kap. 1 § NFS 

2015:2 

Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

63 Besluta i ärende om undantag från 

bestämmelser i 1-3 §§ NFS 2015:3 

om krav på information till all- 

mänhet vid spridning av bio- 

cidprodukt, mm. 

4 kap. 4 § NFS 

2015:3 

Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

64 Besluta i tillsynsärende om an- 

vändning av växtskyddsmedel 

och biocider. 

FBM Miljöinspektör Tillsyn 

65 Besluta i tillsynsärende om skydd 

mot vattenförorening vid hante- 

ring av brandfarliga vätskor 

och spilloljor. 

NFS 2017:5 Miljöinspektör Tillsyn 

66 Besluta i ärende om anmälan av 

yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap. 41 § FBM 

2014:425 

Miljöinspektör Tillsyn 
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67 Besluta i anmälnings- och till- 

synsärende om anläggningar 

som innehåller fluorerade växt- 

husgaser och ozonnedbrytande 

ämnen. 

FFVOÄ+2015/206 

7 EU 

Miljöinspektör Tillsyn 

68 Besluta i ärende om anmälan om 

åtgärd för att avlägsna PCB- 

produkter i byggnader och an- 

läggningar. 

18 § FOPCB Miljöinspektör Tillsyn 

69 Besluta i anmälnings- och till- 

synsärende angående kemiska 

produkter och biotekniska org- 

anismer och varor i övrigt. 

14 kap. MB Miljöinspektör Tillsyn 

70 Avge yttrande till berörd myndig- 

het i tillståndsärenden ochövriga 

ärenden där yttrande begärts med 

avseende på kemiskaprodukter 

eller biotekniska organismer. 

14 kap. MB Miljöinspektör Tillsyn 

  
Avfall och producentansvar 

   

 - 15 kap Miljöbalken mm    

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

71 Besluta i ärende om dis- 

pens/tillstånd för fastig- 

hetsinnehavare att påfas- 

tigheten återvinna eller 

bortskaffa avfall. 

15 kap. 24-25 §§ 

MB 

Miljöinspektör Tillstånd/ dispens 

72 Besluta i ärende om anmälan från 

fastighetsägare om att på fastig- 

heten kompostera eller på annat 

sätt återvinna eller bortskaffa an- 

nat hushållsavfall änträdgårdsav- 

fall. 

5 kap 15 § AF Miljöinspektör Tillsyn 

73 Besluta i tillsynsärende som berör 

avfall. 

15 kap. MB Miljöinspektör Tillsyn 

74 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om anmälan eller tillstånd 

avseende transport eller insamling 

av avfall. 

AF (2020:614) Miljöinspektör Yttrande 

  
Tillsyn 

   

- 26 kap Miljöbalken särskilda ärenden 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

75 Besluta i tillsynsärende angående 

stängsel, stängselgenombrott och 

diken. 

26 kap. 11 § MB2 

kap 8 § MTF 

Miljöinspektör Tillsyn 
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Strålskyddslag (2018:396) 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

76 Begära upplysning eller 

handlingar som behövs för 

tillsynen. 

8 kap 4 § SSL Miljöinspektör Tillsyn 

78 Besluta om föreläggande utan vite. 8 kap 6 § SSL Miljöinspektör Tillsyn 

80 Besluta att förena föreläggande 

och förbud med vite om högst 30 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende eller löpande 

vite om högst 15 000 kr per över- 

trädelse eller om 15 000 kr per 

månad som föreläggandet ellerför- 

budet inte åtlyds. 

8 kap 7 § SSL Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef  

Tillsyn 

 
Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

81 Besluta i tillsynsärende med rätt 

att meddela föreläggande utan 

vite. 

7-9 §§ LÅB, 9 § 

FBU 

Miljöinspektör Tillsyn 

82 Besluta i tillsynsärende med rätt 

att meddela förbud utan vite. 

7-10 §§ LÅB, 9 § 

FBU 

Miljöinspektör Tillsyn 

83 Besluta att förena föreläggande 

och förbud med vite om högst 30 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende eller löpande 

vite om högst 15 000 kr per över- 

trädelse eller om 15 000 kr per 

månad som föreläggandet ellerför- 

budet inte åtlyds. 

7-10 §§ LÅB, 9 § 

FBU 

Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

Tillsyn 

 
Ordningslag (1993:1617) m.m. 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

84 Avge yttrande till polismyndighet 

i ärende om allmänna samman- 

komster, offentliga tillställningar, 

bullrande verksamheter, rätt att 

skjuta inomdetaljplanelagt om- 

råde och liknande verksamheter. 

OL och ALO Miljöinspektör Yttrande 

Bilskrotningsförordningen (2007:186) 
 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
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85 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärenden om auktorisation för 

bilskrotningsverksamhet. 

6 § BSF Miljöinspektör Yttrande 

Begravningsförordningen (1990:1147) 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

86 Avge yttrande angående tillstånd 

att utströ aska efter avliden per- 

son. 

30 § BF Miljöinspektör Yttrande 

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

87 Avge yttrande till polismyndighet 

i ärenden rörande tillstånd till ho- 

tell- och pensionatsrörelse. 

LHP Miljöinspektör Yttrande 

Terrängkörningsförordning (1978:594) 
D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

88 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om undantag från bestäm- 

melserna i 1 § TKL. 

12 § TKF Miljöinspektör Tillsyn 

Svävarfartsförordning (1986:305) 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

89 Avge yttrande till länsstyrelsen 

med anledning av samråd om 

tillstånd att använda svävare. 

3 § SFF Miljöinspektör Tillsyn 

Tobakslag (2018:2088) 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

90 Besluta i tillsynsärende med rätt 

att meddela föreläggande utan 

vite. 

20 § TL Miljöinspektör Tillsyn 

91 Besluta i tillsynsärende med rätt 

att meddela förbud utan vite. 

20 § TL Miljöinspektör Tillsyn 

92 Besluta att förena föreläggande 

och förbud med vite om högst 30 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende eller löpande 

vite om högst 15 000 kr per över- 

trädelse eller om 15 000 kr per 

månad som föreläggandet ellerför- 

budet inte åtlyds. 

20 § TL Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

Tillsyn 
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93 Begära att få de upplysningar, 

handlingar, och liknande som 

behövs för tillsynen. 

22 § TL Miljöinspektör Tillsyn 

 

Lag (2014:799) om sprängämnesprekusorer 

D Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

94 Begära att få de upplysningar och 

handlingar som behövs för 

tillsynen. 

7 § LSP Miljöinspektör Tillsyn 

95 Besluta i tillsynsärende med rätt 

att meddela föreläggande utan 

vite. 

8 § LSP Miljöinspektör Tillsyn 

96 Besluta att förena föreläggande 

och förbud med vite om högst 30 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende eller löpande 

vite om högst 15 000 kr per över- 

trädelse eller om 15 000 kr per 

månad som föreläggandet ellerför- 

budet inte åtlyds. 

8 § LSP Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

Tillsyn 

 

 

E LIVSMEDELSOMRÅDET 
Allmänt livsmedelslagen (2006:804) 

E Ärende Lagrum Delegat 

1 Beslut att meddela förelägganden 

och förbud utan vite som behövs 

för efterlevnaden av livsmedels- 

lagen, lagen om animaliska bi- 

produkter och de föreskrifter som 

meddelats 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 Miljöinspektör 

2 Beslut att förena föreläggande och 

förbud med (fast) vite upp till 15 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende Besluta att 

förena föreläggande och förbud 

med (fast) vite över 15 000 kr men 

högst 75 000 kr för respektive 

adressat i varje enskilt ärende. 

23 § LL 

Viteslagen 

(1985:206) 

Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 
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3 Besluta att förena föreläggande el- 

ler förbud med löpande vite om 

högst 15 000 kr per överträdelse 

eller om 75 000 kr per månad som 

föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds. 

23 §§ LL 4 § 

Viteslagen 

(1985:206) 

Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

4 Beslut avseende registrering av 

livsmedelsanläggning 

23 § SFS 

(2006:813) Art 6.2 

EG-förordning 

852/2004 

Miljöinspektör 

5 Besluta att ta hand om en vara 

samt om förutsättningar för det fö- 

religger att låta förstöra varan på 

ägarens bekostnad, om varans 

värde kan antas understiga 10 000 

kronor. 

24 § första och 

andra styckena LL, 

34 § LF 

Miljöinspektör 

6 Besluta att, om det inte finns sär- 

skilda skäl för något annat, påäga- 

rens bekostnad låta förstöra vara 

eller varor som omfattas av ett 

förbud enligt föreskrifter medde- 

lade med stöd av 6 § 6 LL. 

24 § tredje stycket 

LL, 34 § LF 

Miljöinspektör 

7 Besluta om att begära hjälp av Po- 

lismyndigheten för utövande av 

livsmedelskontrollen eller verk- 

ställighet av beslut, om förutsätt- 

ningar för sådan begäran förelig- 

ger. 

27 § LL Miljöinspektör 

8 Besluta att förordna att ett beslut 

ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 

33 § LL Miljöinspektör 

9 Besluta om rättelse på egen be- 

kostnad 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- bestäm- 

melserna. 

26 § LL Miljöinspektör 

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 
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10 Besluta om att varor ska behand- 

las, att märkning ändras, eller att 

korrigerande informationska för- 

medlas till konsumenterna. 

F 2017/625 Art 

138 2 c 

Miljöinspektör 

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. 

F 2017/625 Art 

138 2 d 

Miljöinspektör 

12 Besluta att aktören ska öka 

egenkontrollernas frekvens. 

F 2017/625 Art 

138 2 e 

Miljöinspektör 

13 Besluta att varor dras tillbaka, 

återkallas, bortskaffas och de- 

strueras, och i tillämpliga fall 

tillåta att varorna används för 

andra ändamål än de som de ur- 

sprungligen var avsedda för. 

F 2017/625 Art 

138 2 g 

Miljöinspektör 

14 Besluta att hela eller delar av den 

berörda aktörens företag, eller 

dess anläggningar, installationer 

eller andra lokaler, isoleras eller 

stängs under en lämplig tidspe- 

riod. 

F 2017/625 Art 

138 2 h 

Miljöinspektör 

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. 

F 2017/625 Art 

138 2 i 

Miljöinspektör 

16 Besluta om sanktionsavgift inom 

nämndens kontrollområde. 

30 c LL och 39 a – 

39 i LF 

Miljöinspektör 

 

Livsmedelsförordningen (2006:813) 

E Ärende Lagrum Delegat 

17 Besluta om skyldighet för den som 

är sysselsatt med livsmedelsverk- 

samhet att genomgå läkarunder- 

sökning om det behövs av livsme- 

delshygieniska skäl. 

8 § LF Miljöinspektör 
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18 Besluta om risk- och erfaren- 

hetsklassificering av livsme- 

delsföretag samt om årligkon- 

trollavgift. 

3-6 §§ FAOKL

Kommunens taxa

Miljöinspektör 

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL) 

E Ärende Lagrum Delegat 

19 Besluta om avgift för registrering. 11 §§ FAOKL Miljöinspektör 

20 Besluta om att sätta ned eller 

efterskänka avgiften. 

11 § FAOKL 

Kommunens taxa 

Miljöinspektör 

21 Besluta om avgift för uppföljande 

kontroll och utredning av klago- 

mål som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket. 

Art. 79 2 c och art. 

83 p 1 2017/625 8 

§§ FAOKL

Miljöinspektör 

22 Besluta om avgift för 

importkontroll. 

Förordning 

2006:812 11-12 §§ 

eller motsvarande 

bestämmelser som 

gäller efter den 14 

december 2019 

Miljöinspektör 

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 

E Ärende Lagrum Delegat 

23 Beslut att meddela förelägganden 

och förbud utan vite som behövs 

för efterlevnaden av lagen, de fö- 

reskrifter 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 

Miljöinspektör 
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24 Beslut att förena föreläggande och 

förbud med (fast) vite upp till 15 

000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende Besluta att 

förena föreläggande och förbud 

med (fast) vite över 15 000 kr men 

högst 75 000 kr för respektive 

adressat i varje enskilt ärende. 

24 § LFAB 

Viteslagen 

Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

25 Besluta att förena föreläggande 

eller förbud med löpande vite om 

högst 15 000 kr per överträdelse 

eller med 75 000 kr per månad 

som föreläggandet eller förbudet 

inte åtlyds. 

24 § LFAB 

Viteslagen 

Miljö- och 
bygglovschef 
Kvalitetschef 

26 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. 

25 § LFAB Miljöinspektör 

27 Besluta om att begära hjälp av Po- 

lismyndigheten för utövande av 

kontrollen eller verkställighet av 

beslut, om förutsättningar för så- 

dan begäran föreligger. 

27 § LFAB Miljöinspektör 

28 Besluta om sanktionsavgift ska 

betalas av den som påbörjar en 

verksamhet som är registrerings- 

pliktig utan att någonanmälan om 

registrering har gjorts, eller bris- 

ter när det gäller att uppfylla krav 

på journalföringeller annan doku- 

mentation. 

30 a § LFAB Miljöinspektör 

29 Besluta att förordna att ett beslut 

ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 

33 § LFAB Miljöinspektör 

30 Nedgrävning av animaliska 

produkter 

SJVFS 2014:43 Miljöinspektör 

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll avfo- 

der och animaliska biprodukter 

E Ärende Lagrum Delegat 

31 Besluta om risk- och erfaren- 

hetsklassificering av foderföre- 

tagare och företagare som befat- 

tar sig med animaliskabiproduk- 

ter samt beslut om årligkontroll- 

avgift. 

5-6 §§ FAOKF

Kommunens taxa

Miljöinspektör 
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32 Besluta om att sätta ned eller 

efterskänka avgiften. 

11 § Kommunens 

taxa 

Miljöinspektör 

33 Besluta om avgift för uppföljande 

kontroll och utredning av klago- 

mål som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket. 

1 Art 79 2 c och 

art 83 p 1 

2017/625 12-13 § 

FAOKL 

Miljöinspektör 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

(LIVSFS 2005:10) 

E Ärende Lagrum Delegat 

34 Besluta om fastställande av 

program för faroanalys enligt 2 c § 

samt undersökningsprogram och 

dess parametrar, provtagnings- 

punkter och frekvensen av normal 

respektive utvidgad undersökning. 

12 § SLVFS 

2001:30, omtryck 

LIVFS 2017:2 

Miljöinspektör 

Alkohollag (2010:1622) 

E Ärende Lagrum Delegat 

35 Avge yttrande till den nämnd som 

handhar alkoholärenden. 

8 kap. AHL Miljöinspektör 

F FASTIGHETER* 
Lagrum anges enbart när annan lagstiftning än kommunallagen 

(KL) 6 kap 37 - 39§§ och 7 kap 5 – 7 §§ är aktuell. * Fastigheter innefattar mark

F Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Kommunens ombud vid 

entreprenader under 75 

prisbasbelopp. 

Teknisk chef Ombud enligt AB, 

ABT 

2 Tecknande av köpekontrakt och 

utfärdande av köpebrev efter att 

delegat, kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige beslutat om 

inköp eller försäljning av fastig- 

het. 

Teknisk chef 
Mark och exploaterings-
ansvarig 

3 Köp, byte, fastighetsreglering, 

expropriation eller inlösen för 

kommunens räkning förvärva 

fastigheter upp till tio prisbas- 

belopp i varje särskilt fall. 

Teknisk chef 
Mark och exploaterings-
ansvarig 
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4 Försäljning, byte eller fastighets- 

reglering avhända kommunens 

fastigheter upp till 20 prisbas- 

belopp i varje enskilt fall. 

Teknisk chef 
Mark och exploaterings-
ansvarig 

5 Ansöka om och företräda 

Kommunen vid 

lantmäteriförrättningar, t.ex 

fastighetsbestämning, 

fastighetsreglering samt köp och 

sälj enligt punkterna F3, F4 samt 

F6 

Teknisk chef 
Mark och exploaterings-
ansvarig 
Mätningsingenjör 

6 Tecknande av servitutsavtal och 

andra därmed jämförliga avtal 

som skall inskrivas. 

Teknisk chef 
Mätningsingenjör 
Mark och exploaterings-
ansvarig 

7 Avvisande av erbjudande om 

förvärv av fastighet. 

Teknisk chef 
Mark och exploaterings-
ansvarig 

8 In- och utarrendering av mark och 

jakträtt för en tid av högst fem år. 

Teknisk chef 
Mark och exploaterings-
ansvarig 

9 In- och utarrendering av mark och 

jakträtt för en tid av längre än fem 

år. 

Förvaltningschef 

10 Tecknande av 

nyttjanderättsavtal samt 

upplåtelser avseende kommunal 

mark för en tid av högst fem år 

Teknisk chef 
Mark och exploaterings-
ansvarig 

11 Företräda kommunen i hyresför- 

handlingar mot enskilda hyres- 

gäster eller hyresgäst- förening. 

Kommunjurist 

11a Teckna avtal som avser hyrestider 

upp till fem år i sänder 

Enligt msn § 

184/20 punkten 2 

Förvaltningschef 

11b Företräda kommunen i rättsliga 

tvister om hyror. 

Kommunjurist 

12 Yttrande om bygglov där 

kommunen hörs som 

grannar/markägare. 

Teknisk chef 

Trafiksamordnare 

Mark och 

exploaterings-

ansvarig 

13 Företräda kommunen gällande 

uppföljning av beställda åtgärder 

och ingångna avtal avseende an- 

läggningar yttre miljö 

Teknisk chef 

Landskapsstrateg 

Projektledare 

Gatutekniker 
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14 Företräda kommunen gällande 

uppföljning av beställda åtgärder 

och ingångna avtal avseende 

byggnader/lokaler. 

Teknisk chef 

Projektledare 

Tekniker 

G GATA & PARK 
Lagrum anges enbart när annan lagstiftning än kommunallagen 

(KL) 6 kap 37 - 39§§ och 7 kap 5 – 7 §§ är aktuell. 

G Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande över upplåtelse av 

 all män plats avseende Trafik 

Trafiksamordnare 

Teknisk chef 

GIS-förvaltare 

Mark och 

exploaterings-

ansvarig 

2 Yttrande över upplåtelse av 

all män plats 

Trafiksamordnare 

Teknisk chef 

Gatutekniker 

GIS-förvaltare 

Mark och exploaterings 

ansvarig 

3 Schakttillstånd Trafiksamordnare 

Gatutekniker 

GIS-förvaltare 

Mark och exploaterings- 

ansvarig 

H TRAFIK 
Lagrum anges enbart när annan lagstiftning än kommunallagen 

(KL) 6 kap 37 - 39§§ och 7 kap 5 – 7 §§ är aktuell. 

H Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Rättelse av kontrollavgift för 

parkering på kvartersmark. 

Trafiksamordnare 

2 Meddela föreskrifter för 

vägarbete. 

Trafikförord 

ningen 

(1998:1276) 10 

kap 14 § 

Trafiksamordnare 
GIS-förvaltare 

3 Utfärda tillfälliga lokala 

trafikföreskrifter enligt 

trafikförordningen. 

Trafikförord 

ningen 

(1998:1276) 10 

kap 3 § 1a-e 

Trafiksamordnare 
GIS-förvaltare 
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4 Dispenser från trafikförordningen 
avseende tung eller bredtransport. 

Trafikförord 

ningen 

(1998:1276) 13 

kap 3§ 

Trafiksamordnare 
GIS-förvaltare 

5 Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade. 

Trafikförord 

ningen 

(1998:1276) 13 

kap 8 § 

Trafiksamordnare 

Teknisk chef 

GIS-förvaltare 

Parkeringstillstånd för nyttofordon Trafiksamordnare 
GIS-förvaltare 
Teknisk Chef 

6 Besluta om flyttning av fordon. Förordning om 

flyttning av fordon 

i vissa fall 

(1982:198) 16 § 

Trafiksamordnare 

Gatutekniker 

8 Förordnande av parkeringsvakt. Lag om kommunal 

Parkerings- 

Övervakning 

(1987:24) 

Förvaltningschef Får 

vidaredelegeras 

9 Besluta om att anmoda 

fastighetsägare att vidta åtgärder 

om gångbanerenhållning. 

Kommunala 

föreskrifter: 4:3 

Renhållning av 

gångbanor 

Trafiksamordnare 
Gatutekniker 
GIS-förvaltare 

10 Beslut om skolskjuts, 

förskoleklass och 

grundskola. 

SL 9 kap 15b, 15c 

21a §§ och SL 10 

kap 32–33 och 40 

§§ 

Trafiksamordnare 

Trafikingenjör 

GIS-förvaltare 

11 Beslut om skolskjuts, 

grundsärskola. 

SL 11 kap. 31–32 

och 39 §§ 

Trafiksamordnare 

Trafikingenjör 

GIS-förvaltare 

12 Beslut om skolskjuts, 

gymnasiesärskola. 

SL 18 kap. 30–31 

och 35 §§ 

Trafiksamordnare 

Trafikingenjör 

GIS-förvaltare 

13 Kommunernas skyldighet att svara 

för vissa elevresor. 

SFS 1991:1110 Trafiksamordnare 

Trafikingenjör 

GIS-förvaltare 

I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH ÖVRIGA 

DATASKYDDSLAGSTIFTNINGAR 
Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) Lag (2018:218) medkomplette- 

rande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) 

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning SFS 2018:219 

21:7 offentlighets- och sekretesslagen 
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I Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om vägran att tillmötesgå 

begäran från registrerad. 

Artikel 12.5 

GDPR 

Förvaltningschef Överklagningsbart 

till Allmän för- 

valtningsdomstol 

(7:2 dataskyddsla- 

gen - förvaltnings- 

rätten) 

2 Beslut om den registrerades 

rättigheter 

Artikel 15 - 21 

GDPR 

Förvaltningschef Överklagningsbart 

till Allmän för- 

valtningsdomstol 

(7:2 dataskyddsla- 

gen - förvaltnings- 

rätten) 

3 Ingå PuB-avtal eller motsvarande 

(instruktion mellan kommunens 

nämnder) 

Artikel 28 GDPR Den som har behörighet 

att ingå huvudavtal. Om 

huvudavtal inte före- 

kommer - förvaltnings- 

chef. 

4 Beslut om anmälan av per- 

sonuppgiftsbehandling tillre- 

gisterförteckningen 

Artikel 30 GDPR Dataskyddsspecialist Ej överklagnings- 

bart(7:5 

dataskyddslagen). 

5 Beslut om att anmäla personupp- 
giftsincident till Integritetsskydds- 
myndigheten (IMY) 

Artikel 33 GDPR Förvaltningschef Se blankett Intern 

bedömning av 

personuppgiftsinci 

dent på Intranätet 

under Informat- 

ionssäker het och 

GDPR och Styr- 

dokument. Ej 

överklagningsbart 

(7:5 

dataskyddslagen). 

6 Beslut om att informera registrerad 
om en per- sonuppgiftsincident 

Artikel 34 GDPR Förvaltningschef Se blankett Intern 

bedömning av 

personuppgiftsinc 

ident på Intranätet 

under Informat- 

ionssäker het och 

GDPR och Styr- 

dokument. Ej 

överklagningsbart 

(7:5 

dataskyddslagen). 
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7 Beslut om behov av konsekvens- 
bedömning eller inte 

Artikel 35 GDPR Förvaltningschef Se blankett för 

Beslut om behov 

av konsekvensbe- 

dömning på Intra- 

nätet under 

GDPR och Risk- 

och sårbarhetsa- 

nalys. Ej över- 

klagningsbart (7:5 

dataskyddslagen) 

8 Beslut om begäran om för- 
handssamråd hos Integritets- 
skyddsmyndigheten (IMY) 

Artikel 36 GDPR Förvaltningschef Ej överklagnings- 

bart (7:5 

dataskyddslagen). 

9 Begränsningar av vissa rättigheter 
och skyldigheter - Information och 
tillgång till personuppgifter 

5 kap 1 § data- 
skyddslagen 

Förvaltningschef Ej överklagnings- 

bart (7:5 

dataskyddslagen). 

10 Begränsningar av vissa rättigheter 
och skyldigheter - Information och 
tillgång till personuppgifter 

5 kap 2 § data- 
skyddslagen 

Förvaltningschef Ej överklagnings- 

bart (7:5 

dataskyddslagen). 

11 Beslut om avslag att lämna ut 
handlingar enligt OSL med 
anledning av personuppgifter 

21 kap 7 § OSL Förvaltningschef Överklagningsbart 

- kammarrätten




