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BESLUTS- OCH DELEGATIONSORDNING
Delegering inom jävsnämndens ansvarsområde, som enbart avser myndighetsutövning gentemot kommunen
Vissa ärenden, får delegeras till någon annan att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen 6 kapitlet.
Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett jävsnämndsbeslut och jämställs med ett beslut
som nämnden själv har fattat. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom kommunalbesvär
eller genom förvaltningsbesvär.
Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan inte ändras av jävsnämnden. Däremot kan
jävsnämnden återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp
av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende.
Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till jävsnämnden. På så sätt kan jävsnämnden följa hur uppdraget att besluta i dess ställe utförts.

Vidaredelegering
Ingen vidaredelegation tillåts.

Ersättare
Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten av ordinarie delegat. Med laga förfall avses
att delegaten inte är i tjänst p.g.a. sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) har förfall och beslut inte bör
dröja, ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. I de fall där även närmaste chef har laga
förfall, och beslut inte bör dröja, skall ärendet avgöras av nämnden.

Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren
verkställighet. Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens
dagliga arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut fattas genom tillämpande av tidigare
beslut, regler i lag eller avtal, eller med hänvisning till instruktion eller befattningsbeskrivning.
Verkställighetsbeslut kan inte överklagas till skillnad från delegationsbeslut. Gränsdragningen
mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar.

Registrering av beslut
Samtliga beslut ska dokumenteras och registreras av beslutsfattaren i kommunens ärendehanteringssystem.

Överklagande av beslut
Ett beslut överklagas skriftligen. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas
och vilka omständigheter som överklagandet grundas på.

Förvaltningsbesvär
Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar, kan oftast överklagas enligt förvaltningslagens regler. Rätt att överklaga sådana beslut har endast den som beslutet angår, det vill
säga den som är part i ärendet. Överklagandet kan gälla såväl beslutets laglighet som lämplighet. Överklagandet ska ha inkommit till myndigheten som meddelade beslutet inom tre veckor
från den dag då klaganden fått del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid ska
detta överlämnas till den myndighet som ska pröva ärendet, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt klaganden önskar.
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Om ett beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen och går part emot måste besvärshänvisning1 lämnas. Överklagan adresseras till överprövande instans (förvaltningsrätt) men ges in till
kommunen.

Laglighetsprövning
Ärenden där inte överklagandemöjligheter finns angivna enligt särskild lag, kan överklagas genom laglighetsprövning (kommunalbesvär). Laglighetsprövning kan endast begäras av den
som är kommunmedlem d v s den som är folkbokförd, eller äger fastighet i kommunen, eller är
taxerad för kommunalskatt där. Överklagandet måste ha inkommit till länsrätten inom tre
veckor från det protokollets justeringsbevis satts upp på kommunens anslagstavla. Har
överklagandet lämnats till kommunen inom tre veckor anses det också ha kommit in i tid.
Närmare beskrivning om laglighetsprövning finns i 10 kap kommunallagen.

Laga kraft
Ett beslut vinner laga kraft när överklagningstiden om tre veckor löpt ut och ingen överklagat
beslutet.

Avrapportering
Alla beslut ska registreras i kommunens ärendehanteringssystem. Från respektive system tas
rapporter över delegationsbeslut ut och rapporteras till nästkommande nämndsmöte. (Brytdatum för rapportering till respektive styrelsemöte anges i årsplanen.)
Rapporteringen av beslut fattade på delegation ska omfatta
1. vad beslutet avsåg,
2. vem beslutet var riktat till, samt
3. vem som fattat beslutet.

1

Besvärshänvisning är uppgifter om hur beslutet kan överklagas
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1.

Övergripande

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

1.1 Generell delegation att besluta i
brådskande ärenden som inte kan
invänta ordinarie sammanträde

Kommunallagen
(1991:900)

6 kap 36 § Jävsnämndens ordförande

Antagen

Anmärkning

2014-02-20

Jävsnämndens vice
ordförande
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2.

Samhällsskydd
Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor

16-19 §§

Räddningschef

2011-12-07

19 § 3 st

Räddningschef

2011-12-07

2.2 Beslut att återkalla tillstånd från
kommunal verksamhet

Lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor

19 § 3 st

Räddningschef

2014-02-20

2.3 Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd

Lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor
Lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor

25 §

Räddningschef

2014-02-20

Nr, Ärendetyp

2.1 Beslut om tillstånd för kommunen
att yrkesmässigt eller i större
mängd hantera brandfarliga varor

2.4 Lämna förhandsbesked om en
tillståndspliktig hantering kan
tillåtas på en viss plats
2.5 Godkännande av föreståndare
för brandfarliga varor

Lagen (2010:1011) om
explosiva och brandfarliga
varor

Anmärkning

Tillsyneförrättare

Räddningschef

2014-02-20
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

16-19 §§

Räddningschef

2014-02-20

2.6 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden

Lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor
Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor

5 kap
1-4 §§

Räddningschef

Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor

3 kap 6 §
2 st

Räddningschef

2.7 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden
2.8 Förelägganden och förbud i samband med brandskyddskontroll

Anmärkning

Tillsyneförrättare
2014-02-20

Tillsyneförrättare
2014-02-20

Tillsyneförrättare
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MILJÖFRÅGOR
3.

Miljöbalken, Allmänt

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten att "Besluta i tillsynsärende" rätt att:

3.1

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

3.2

Besluta att föreskriva att undersökning av kommunal verksamhet och dess verkningar, i stället
skall utföras av någon annan och
att utse någon att göra en sådan
undersökning, om kostnaden för
undersökningen inte överstiger
10 000 kronor

Miljöbalken 1998:808

26 kap 19 §
3 st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljöbalken 1998:808

26 kap 22 §
1:a st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

26 kap 22 §
3 st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

26 kap 9 §

Miljöinspektör

2018-04-05 Gäller endast miljöinspektör i Malung-Sälens kommun i enlighet med Avtal/674 ”Avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan
Malung-Sälens kommun
och Vansbro kommun”

3.3

Besluta att förena beslut om
undersökning, med förbud att
överlåta berörd fastighet eller
egendom, tills dess undersökningen är slutförd

3.4

Besluta om föreläggande eller för- Miljöbalken 1998:808
bud utan vite i ärenden som
nämnden ansvarar för

Anmärkning
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4.

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljöbalken 1998:808

6 kap 4 §
3 st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljöbalken 1998:808

6 kap 5 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljöbalken 1998:808

6 kap 8 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivning

7§

Anmärkning

YTTRANDEN

4.1

Avge yttrande till länsstyrelsen i
fråga om en kommunal verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

4.2

Avge yttrande till kommunalverksamhetsutövare med anledning
av utökat samråd med miljökonsekvensbedömning

4.3

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte
kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende

Anm. denna punkt
avser yttranden som
i förekommande fall
bara avges över
MKB:n
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5. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

13 §
1 och 2 st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

13 §
1 och 2 st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

22 kap
25, 38 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Anmärkning

TILLSTÅND OCH DISPENSER

5.1

Besluta i ärende om tillstånd att
inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett i kommunal fastighet

5.2

Besluta i ärende om tillstånd att
ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning i kommunal
fastighet

5.3

Godkännande av lokaler för:

… kommunal verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär
risk för blodsmitta genom användning av skalpeller
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, eller
… kommunal bassäng som är upplåten åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
… kommunal förskola, öppen förskola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
särskola, specialskola, riksinternatskola
eller resurscenter
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

13 §
3 st

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

17 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

40-42 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Anmärkning

TILLSTÅND OCH DISPENSER ENLIGT LOKALA FÖRESKRIFTER

5.4

Besluta i ärende, avseende
kommunal fastighet, om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom vissa
delar av kommunen

5.5

Besluta i ärende, avseende
kommunal fastighet, om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten

5.6

Besluta i ärende om tillstånd eller
dispens för kommunal verksamhet att:

… sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet
inom område med detaljplan eller intill
så- dant område eller inom annat tätbebyggt område,
… inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

9 kap 9 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Anmärkning

TILLSYNSÄRENDEN

5.7

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra
och andra skadedjur, avseende
kommunal fastighet

5.8

Besluta i andra tillsynsärenden
angående hälsoskyddet (miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken)
avseende kommunal fastighet

5.9

Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 200 personekvivalenter avseende kommunal fastighet

Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

9 kap7 §,
12-16 §§
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Nr, Ärendetyp

5.10 Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar avseende
kommunal fastighet

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordningen (1998:899) om 17-19 §§
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Förordningen (1998:899) om 21 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

5.11 Besluta i tillsynsärenden avsemiljöfarlig verksamhet
ende kommunal verksamhet anoch hälsoskydd
gående:
… miljöfarlig verksamhet som i bilagan till

Anmärkning

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen
C,
… miljöfarlig
verksamhet i övrigt

5.12 Förelägga den som bedriver
kommunal, miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport
5.13 Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av föroreningsskada

Miljöbalken 1998:808

26 kap 20 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljöbalken 1998:808

10 kap

Miljöinspektör

2018-04-05

Gäller endast miljöinspektör i Malung-Sälens kommun i enlighet med Avtal/674
”Avtal om samarbete
inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan
Malung-Sälens kommun och Vansbro
kommun”
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5.14

Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av allvarlig miljöskada

Miljötillsynsförordningen
(2011:13)
Miljöbalken 1998:808

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

2018-04-05

28 §

2018-04-05

Förordningen (2007:667)
om allvarliga miljöskador

5.15

Besluta i anmälningsärende om av- Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hjälpandeåtgärd med anledning
hälsoskydd
av en föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad risk för
spridning eller exponering av föroreningarna

Miljöinspektör

Gäller endast miljöinspektör i Malung-Sälens kommun i enlighet med Avtal/674
”Avtal om samarbete
inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan
Malung-Sälens kommun och Vansbro
kommun”
Gäller endast miljöinspektör i Malung-Sälens kommun i enlighet med Avtal/674
”Avtal om samarbete
inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan
Malung-Sälens kommun och Vansbro
kommun”
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6.

Livsmedelstillsyn

Nr, Ärendetyp

Regelverk
Livsmedelslagen (2006:804)

6.1 Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m. i kommunal regi

6.2 Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m. i kommunal regi
6.3

Beslut om fastställande av provtagningspunkter samt frekvensen
av normal respektive utvidgad
kontroll av dricksvatten

6.4 Beslut i ärenden om registrering av
livsmedelsanläggning i kommunal
regi

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Anmärkning

Livsmedelsförordningen
(2006:813)
Lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter
Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Dricksvattenföreskrifterna
LIVSFS 2005:10

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Art. 31.1 a) och b) i EGförordningen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07
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Nr, Ärendetyp

6.5 Beslut i ärende om godkännande
av livsmedelsanläggning i kommunal regi
6.6 Beslut i ärende om godkännande
av livsmedelsanläggning i kommunal regi

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Art. 3.1 a) EG-förordning

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Art. 31.2 d) EG-förordning
882/2004,

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Art. 31.2 c) EG-förordning
882/2004,
Livsmedelsförordningen

23 §

Art. 31.2 c) EG-förordning
882/2004,
Livsmedelsförordningen

23 §

6.7 Beslut i ärende om godkännande av 854/2004 samt art. 60 3) EGanläggning för animaliska livsmeförordning 882/2004,
del i kommunal regi
Livsmedelsförordningen
23 §
6.8 Beslut i ärende om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning
i kommunal regi

6.9 Beslut i ärende om villkorat godkännande av anläggning för animaliska livsmedel i kommunal
regi

Livsmedelsförordningen

Anmärkning

23 §

Art. 3.1 b) EG-förordning
854/2004, samt art 60 3) EGförordning 882/2004
Livsmedelsförordningen
23 §
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Nr, Ärendetyp

6.10 Beslut om tillfälligt upphävande
av godkännande av livsmedelsanläggning i kommunal regi
6.11 Beslut om permanent upphävande
av godkännande av kommunal anläggning när verksamheten upphört

Regelverk
Art. 31.2 e) EG-förordning
882/2004,
Livsmedelsförordningen
Art. 31 EG-förordning
882/2004,

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Anmärkning

24 §

Art. 4 i EG-förordning
853/2004
Livsmedel (p. 1-5 samt p. 1314)

6.12 Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m.

Lagrum

Livsmedel och foder (p.6-12)
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Nr, Ärendetyp

6.13 Meddelande av föreläggande och
förbud som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletteras av
lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG- bestämmelserna ska följas

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Livsmedelslagen

22 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Livsmedelslagen

23 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i
samråd med verksamhetschef för
miljö och bygg

2011-12-07

Livsmedelsförordningen

8§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

6.14 Meddelande av förelägganden och
förbud enligt 22 § eller enligt de
EG- bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med vite

6.15 Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning

Anmärkning
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Livsmedelslagen

24 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Art. 54.2 a) EG-förordning
882/2004

24 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

6.16 Beslut att ta hand om en vara som

Anmärkning

… har släppts ut på marknaden, eller
uppenbart är avsedd att släppas ut
på marknaden i strid med 10 § livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller
… avses med ett föreläggande eller ett
förbud enligt 22 §, om föreläggande
eller förbud inte följs
6.17 Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att livsmedel är
säkra eller att lagstiftningen följs

6.18 Beslut om att tillfälligt avbryta
driften av eller stänga hela eller
delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod

Art. 54.2 e) EG-förordning
882/2004
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Nr, Ärendetyp

6.19 Beslut om andra åtgärder som
anses vara motiverade
6.20 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad
6.21 Beslut om åtgärder som behövs
för att spåra smitta och undanröja
risk för smittspridning efter
underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller
misstänks spridas genom livsmedel

Regelverk

Lagrum

Art. 54.2 h) EG-förordning
882/2004

Delegat

Antagen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Livsmedelslagen

26 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Livsmedelslagen

25 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel

5-6 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Anmärkning

AVGIFTER
6.22 Beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger till
grund för årlig avgift
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Nr, Ärendetyp

6.23 Beslut om avgift för extra offentlig
kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket

6.24 Beslut om avgift för godkännande och registrering

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel,

11 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

13-14 §§

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2011-12-07

Anmärkning

samt art. 28 EG-förordning
882/2004
Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel
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PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET
7.

Plan- och bygglagen (2010:900)

Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

7.1

Plan- och bygglagen
(2010:900)

9 kap 2 §
1 st 1 och
2

Byggnadsinspektör,

2016-12-15

Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap
30-32 §§ PBL i följande ärenden:

Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för
handel, kontor, hantverk eller industri med högst
2

500 m bruttoarea

Anmärkning

Enhetschef för
miljö och bygg,
Bygglovshandläggare

Mindre om- och tillbyggnader av flerbostadshus
samt verksamheter (butiker, industrier, kontor
mm) dock högst 500 m2
Ny- och tillbyggnad eller annan ändring av mindre
ekonomibyggnad, gäststuga, garage eller carport för högst två bilar, andra uthus och därmed jämförliga byggnader
Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader med en bruttoarea sammanlagt ej överstigande 20 m2 bruttoarea
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Nr, Ärendetyp
Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis
för väsentligen annat ändamål inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

9 kap 2 §
1 st 3a)

9 kap 2 §
1 st 3b)

9 kap 2 §
1 st 3c)
och 8 § 1
st 2c)

Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § PBL i den utsträckning
som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser

9 kap 8 §
1 st 2b)

Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser

9 kap 2 §
1 st 1 och 2
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Nr, Ärendetyp
Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller
materialgårdar (p. 2) fasta cisterner med en
största volym av 1500 m3 (p. 4), samt murar och
plank
(p7)

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

9 kap 8 §
1 st 1
16 kap 7 §
PBF
6 kap 1-2 §§
9 kap 8 §
1 st 1
16 kap 7 §
PBF
6 kap 3-4 §§

Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter
som anges i 9 kap 34 § PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning
Bevilja marklov inom ramen för föreskrifterna i 9
kap 35 § PBL

9 kap 10 §

9 kap 1113 §§

Bevilja bygglov för åtgärder som inte kräver lov

9 kap 14 §

Bevilja villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 19 §

9 kap 19 §
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

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

9 kap 27 §

Bevilja 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

9 kap 33 §

7.2

Bevilja bygglov för tillfällig åtgärd
om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig
markanvändning. Därvid gäller
följande tidsgränser fem år

7.3 Bevilja bygglov för tillfällig åtgärd i
strid mot detaljplan för byggarbetsbodar och liknande

Plan- och bygglagen
(2010:900)

9 kap 33 §

Delegat

Antagen

Byggnadsinspektör,

2016-12-15

Anmärkning

Bygglovhandläggare,

Plan- och bygglagen
(2010:900)

9 kap 33 §

Enhetschef för
miljö och bygg
Byggnadsinspektör,

2016-12-15

Bygglovshandläggare,
Enhetschef för
miljö och bygg
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

7.4

Plan- och byggförordningen
(2011:338)

6 kap 10 §

Bygglovshandläggare,

2016-12-15

7.5

Beslut att om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap
5 § PBF är ofullständig, förelägga
sökande att avhjälpa bristerna
inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att
avgöras i befintligt skick.
Beslut att om en ansökan gällande
lovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2, 8,
10-14, 17, 19 §§ PBL är ofullständig, förelägga sökande att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr
att anmälan kan komma att avvisas
eller att avgöras i befintligt skick

7.6 Beslut att medge att byggnadsverk
får tas i bruk utan att slutbesked
lämnats

Anmärkning

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
miljö och bygg

Plan- och bygglagen
(2010:900)

9 kap 22 §

Byggnadsinspektör,

2016-12-15

Enhetschef för
miljö och bygg,
Bygglovshandläggare
Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap 4 §

Bygglovshandläggare,

2016-12-15

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
miljö och bygg
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

7.7

Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap 13 §

Bygglovshandläggare,

2016-10-20

7.8

7.9

7.10

Beslut att utse ny kontrollansvarig
om en kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag

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

Byggnadsinspektör,
Plan- och bygglagen
(2010:900)

Plan- och bygglagen

… fastställa den kontrollplan som ska
gälla med uppgift om vem eller
vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga… bestämma de villkor som behövs
för att få påbörja åtgärden

10 kap 22 §
1 st 1

Enhetschef
Bygglovshandlägför
miljö och bygg
gare,

2016-10-20

Byggnadsinspektör,

Beslut att förelägga byggherren att (2010:900)
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
Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får på börjas
och att i startbeskedet

Anmärkning

Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap 22 §
1 st 2

Enhetschef
Bygglovshandlägför
miljö och bygg
gare,

2016-10-20

Byggnadsinspektör,

10 kap
23-24§§

Enhetschef för
miljö och bygg
Bygglovshandläggare,

2016-10-20

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
miljö och bygg
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Nr, Ärendetyp

Regelverk

… bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning som behövs
… bestämma de handlingar som ska lämnas
inför beslut om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som
behövs
Plan- och bygglagen
7.11 Anmärkning i anslutning till ar(2010:900)

betsplatsbesök/besiktning inom
ramen för nämndens tillsynsarbete
som innefattar för byggherren bindande föreskrift

7.12 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan

7.13 Beslut om kompletterande villkor
för bygg- eller rivningsåtgärderna
eller för kontrollen

Lagrum

Delegat

Antagen

Anmärkning

10 kap 27 §

Bygglovshandläggare,

2016-10-20

Föreläggande med
påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av
jävsnämnden

11 kap 8 §
Byggnadsinspektör,

Plan- och bygglagen
(2010:900)

Enhetschef för
miljö och bygg
10 kap 18 § Bygglovshandläggare,

2016-10-20

Byggnadsinspektör,
Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap 29 §

Enhetschef
för
Bygglovshandlägmiljö och bygg
gare,

2016-10-20

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
miljö och bygg
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Nr, Ärendetyp

7.14 Beslut om slutbesked respektive
om interimistiskt slutbesked enligt
föreskrifterna i 10 kap 34-17 §§
PBL

Regelverk

Lagrum

Delegat

Plan- och bygglagen
(2010:900)

10 kap 34-37 Bygglovshandläggare,
§§

Antagen

Anmärkning

2016-10-20

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
miljö och bygg
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8.

Plan- och byggförordningen m.m.

Nr, Ärendetyp

8. 1 Beslut av om särskild besiktning
av hissar och andra motordrivna
an- ordningar i kommunal fastighet

8. 2 Beslut att medge längre besiktningsintervall

8. 3 Beslut att medge anstånd med besiktning

Regelverk

Lagrum

Delegat

Antagen

Plan- och byggförordningen

8 kap 6 §

Bygglovshandläggare,

2016-10-20

Anmärkning

Byggnadsinspektör,

3 kap 17 §
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12 H12)

Boverkets föreskrifter och all- 3 kap 17 §
männa råd om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12 H12)

Enhetschef för
miljö och bygg
Bygglovshandläggare,

2016-12-15

Byggnadsinspektör,
Enhetschef
för miljö och bygg
Bygglovshandläg- 2016-12-15
gare,
Byggnadsinspektör,
Enhetschef
för miljö och bygg
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8. 4 Beslut att medge senareläggning
av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 § (om
det finns särskilda skäl)

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter (BFS 2011:16 OVK 1)

4§

Bygglovshandläggare,

2016-12-15

Byggnadsinspektör,
Enhetschef
för miljö och
bygg
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9.

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2011:16

Nr, Ärendetyp

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

Regelverk
Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)
(BFS 2011:16 BBR 18)

Lagrum
1:21

Delegat

Antagen

Bygglovshandläggare,

2016-10-20

Anmärkning

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
miljö och bygg
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10. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
(BFS 2011:10 EKS 8)
Nr, Ärendetyp

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

Regelverk

Lagrum

Boverkets föreskrifter och all- 3 §
männa råd om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (BFS
2011:10 EKS 8)

Delegat

Antagen

Bygglovshandläggare,

2016-10-20

Anmärkning

Byggnadsinspektör,
Enhetschef för
miljö och bygg
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