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Allmänna bestämmelser för delegeringen 
Inledning 
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre viktiga 
ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare 
beslutsvägar och kortare handläggningstider. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas på nämndens 
nästa sammanträde. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet 
delegationsuppdrag (6 kap. 34 § KL). 
 
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, A1 nedan) 
inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana ärenden 
ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 
 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta 

• att bifalla eller avslå en ansökan, 
• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, 
• att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens 

eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,1 
• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd. 

 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta 

• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i 
ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad 
eller ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB) 

• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp 
ärendet till behandling i sak, 

• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats 
eller frågan förfallit av annan anledning), 

• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen, 

• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet 
kommit in för sent enligt 24 § förvaltningslagen. 
 

Generell begränsning av delegeringens omfattning 
Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden (12 
kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § KL). 

                                                   
1 Det kan t.ex. handla om tidsbegränsning av tillstånd (16 kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk även om det inte har vunnit laga kraft (19 
kap. 5 § 12 och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning eller värmepump inte får tas i anspråk förrän den har besiktigats och godkänts (18 § 
FMH) eller om att beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB) etc.   
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Ersättare  
Vid byggnadsnämndens Ordförande miljö- och byggnadsnämndens frånvaro eller förfall 
övergår den delegerade beslutanderätten enligt denna delegationsordning till 
byggnadsnämndens vice Ordförande miljö- och byggnadsnämnden eller, i förekommande 
fall, annan förtroendevald som nämnden utser genom särskilt beslut. 
 
Delegation till tjänsteperson får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för 
denne. Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef. 
 
Vidaredelegering 
I den mån beslutanderätt delegerats till Miljö- och byggchef inom nämndens 
verksamhetsområde, får Miljö- och byggchefen vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd i kommunen. Beslut som fattas med stöd av vidare delegation från Miljö- och 
byggchefen ska enligt 6 kap. 37 § KL anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Anmälan av beslut  

• Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid nästkom-
mande nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (12 kap. 5 § PBL, 6 kap. 
40 § och 7 kap. 8 § KL). 
 

• Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § 
KL ska alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra 
stycket KL).  
 

• Miljö- och byggchefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid 
nästa sammanträde med nämnden (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL). 
 

• Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från Miljö- och byggchefen ska 
anmälas till Miljö- och byggchefen (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL). 

 
Förkortningar 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 
AL   Anläggningslagen (1973:1149) 
DF    Delgivningsförordningen (2011:154) 
DL    Delgivningslagen (2010:1932) 
FBEV   Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 
FBL   Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
FGS   Förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning 
FL    Förvaltningslagen (1986:223) 
GDPR   General Data Protection Regulation 
KL   Kommunallag (1991:900) 
LBEV Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
LGS  Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
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och skyltning 
LL   Ledningsrättslagen (1973:1144) 
LOL   Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 
OSL    Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
TF    Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
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2 Om beslutanderätten i sådana frågor redan ligger på delegaten i det ärende som överklagats enligt de 
allmänna bestämmelserna för delegeringen, behöver inte frågan tas upp här, jfr. fotnot 3.   
3 Om man inte vill lägga beslutanderätten på den delegat som fattat beslutet i det överklagade ärendet, kan 
beslutanderätten i den här typen av frågor istället läggas på en högre nivå i delegationsordningen, om man 
inte regelmässigt vill hantera frågorna i nämnden. 
4 Se fotnot 5.   
5 I denna rätt ingår rätten att på nämndens vägnar svara för den fortsatta handläggningen i målet.   
6 Observera att möjligheten att lämna fullmakt till någon att företräda kommunen – dvs. frånsett den roll 
nämnden har som tillstånds- och tillsynsmyndighet – förutsätter att fullmäktige i reglementet för 
kommunstyrelsen och nämnderna eller i särskilt beslut gett nämnderna behörighet att företräda kommunen 
vid domstol m.m. inom sina ansvarsområden, jfr. 6 kap. 6 § kommunallagen. 
7 Omfattar också rätten att inte lämna ut en handling som någon påstår är en allmän handling men som 
enligt myndighetens uppfattning inte är en allmän handling.   
8 Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den handling 
som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta 
och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna 
på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§ i lagen.   

1.  Allmänt 
1.1.  Allmänna ärenden Lag Delegat 

1.1.1.  

Besluta i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Delegationen avser alla nämndens 
verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på 
nämndens nästa sammanträde.  

6 kap. 36 § KL  
Ordförande miljö- 
och 
byggnadsnämnden  

1.1.2.  Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse 
som inkommit för sent.2 24 § FL  Miljö- och 

byggchef 

1.1.3.  

Besluta att avge yttrande till högre instans 
med anledning av överklagande av beslut som 
fattats med stöd av delegation 3 

 

 Miljö- och 
byggchef 

1.1.4.  
Besluta att överklaga beslut och domar som 
innefattar ändring av beslut som fattats med 
stöd av delegaten4 

 Miljö- och 
byggchef 

1.1.5.  

Ansöka hos mark- och miljödomstol 
respektive förvaltningsrätt om utdömande av 
vite5 
 

21 kap. 1 § tredje 
stycket 8 MB 
respektive 6 § 
viteslagen  
 

Miljö- och 
byggchef 

1.1.6.  

Besluta att utse ombud att företräda 
nämnden vid förhandling eller förrättning i 
mål och ärenden vid länsstyrelse, mark- och 
miljödomstol och andra myndigheter6 

6 kap. 6 § KL  Miljö- och 
byggchef 

1.1.7.  Besluta att inte lämna ut en allmän handling7 6 kap. 3 § OSL; 2 
kap. 14-15 §§ TF  

Miljö- och 
byggchef 

1.1.8.  Besluta att delgivning i ett ärende ska ske 
genom kungörelsedelgivning8 

47-50 §§ DL,19-20 
§§ DF  
 

Miljö- och 
byggchef 
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2.  Kommunallagen (2017:725), KL  

 Kommunallagen 
(2017:725), KL 

Lag 
 

Delegat 

2.1.  Kommunallagen 

2.1.1.  

Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

12 kap. 5 § PBL 
6 kap. 39 § KL 

Ordförande miljö- 
och 
byggnadsnämnde
nn 

2.1.2.  

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

 Ordförande miljö- 
och 
byggnadsnämnde
nn 

2.1.3.  

Beslut om vidaredelegering av 
beslutanderätten till annan 
anställd i kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna 
delegationsordning delegerats till 
Miljö- och byggchef inom 
nämndens verksamhetsområde  

12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 6 § KL 

Miljö- och 
byggchef 

2.1.4.  

Beslut om vidaredelegering av 
beslutanderätten till anställd i 
annan kommun under 
förutsättning att båda 
nedanstående kriterier är 
uppfyllda 

1. beslutanderätten i 
ärendegruppen har delegerats 
till Miljö- och byggchefen, och 

2. beslutanderätten faller inom 
ramen för sådan verksamhet 
som regleras i ett 
samverkansavtal enligt 9 kap. 
37 § KL. 

12 kap. 5 § PBL Miljö- och 
byggchef 

 
  



 
 

Delegation övrigt inom miljö- 
och byggnadsförvaltningens 
område 

 Sida 8(20) 
 
 
 

  
  

 

 

3.  Förvaltningslagen (2017:900)9 
 

 Förvaltningslagen Lag 
 

Delegat 

3.1.  Förvaltningslagen 

3.1.1.  

Beslut att förelägga den enskilde 
att avhjälpa en brist i en 
framställning, om bristen medför 
att framställningen inte kan 
läggas till grund för en prövning i 
sak  

20 § andra stycket FL Miljö- och byggchef 
 

3.1.2.  

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

20 § andra stycket FL  Miljö- och byggchef 
 

3.1.3.  

Beslut att avskriva ett ärende från 
vidare handläggning om en 
ansökan/framställning har 
återkallats eller frågan förfallit av 
annan anledning 

 Miljö- och byggchef 
 

3.1.4.  Beslut att avslå en framställning 
om att avgöra ett ärende 

12 § första stycket FL Miljö- och byggchef 
 

3.1.5.  

Beslut att begära att den som 
anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen 
av ett ärende  

14 § första stycket FL Miljö- och byggchef 
 

3.1.6.  

Beslut att ett ombud eller biträde 
som är olämpligt för sitt uppdrag 
inte längre får medverka i 
ärendet 

14 § andra stycket FL Miljö- och byggchef 
 

3.1.7.  

Beslut att begära att ett ombud 
styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt 
med det innehåll som framgår av 
15 § första stycket FL  

15 § första stycket FL 
 

Miljö- och byggchef 
 

3.1.8.  

Beslut att förelägga part eller 
ombud att styrka ombudets 
behörighet genom en fullmakt 
med det innehåll som framgår av 
15 § första stycket FL  

15 § andra stycket FL Miljö- och byggchef 
 

3.1.9.  Beslut att begära att en handling 
bekräftas av avsändaren  

21 § FL Miljö- och byggchef 
 

3.1.10.  

Beslut om rättelse/ändring av 
beslut som delegaten fattat enligt 
de förutsättningar som anges i 
36–39 §§ FL 

36–39 §§ FL Miljö- och byggchef 
 

                                                   
9 Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den 
bestämmelsen istället (4 § FL). 
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3.  Förvaltningslagen (2017:900)9 
 

 Förvaltningslagen Lag 
 

Delegat 

3.1.11.  

Beslut att avvisa överklagande av 
beslut som kommit in för sent 
enligt vad som anges i 45 § första 
stycket andra meningen FL 

45 § första stycket andra 
meningen FL 

Miljö- och byggchef 
RCh 
 

 
  



 
 

Delegation övrigt inom miljö- 
och byggnadsförvaltningens 
område 

 Sida 10(20) 
 
 
 

  
  

 

 

4.  Fastighetsbildningslagen (1970:988)  

 Fastighetsbildningslagen Lag 
 

Delegat 

4.1.  Fastighetsbildningslagen 

4.1.1.  

Begäran att medgivande skall 
inhämtas från regering eller 
länsstyrelse innan 
fastighetsbildning äger rum som 
medför ändring av 
kommungräns. 

3 kap. 11 § FBL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

4.1.2.  

Begära att 
lantmäterimyndigheten skall 
underrätta miljö- och 
byggnadsnämnden om 
förrättningar som handläggs utan 
sammanträde.  

4 kap. 15 § FBL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

4.1.3.  

Begära att 
lantmäterimyndigheten skall 
underrätta miljö- och 
byggnadsnämnden om 
förrättningar som handläggs utan 
sammanträde.  

4 kap. 24 § FBL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

4.1.4.  
Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten.  

4 kap. 25 § FBL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

4.1.5.  

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

5 kap. 3 § tredje stycket 
FBL 

Miljö- och byggchef 
 

4.1.6.  Beslut om att ansöka om 
fastighetsbestämning  

14 kap. 1 a § första 
stycket 4–7 FBL 

Miljö- och byggchef 
 

4.1.7.  
Godkänna förrättning, för-
rättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

15 kap. 11 § FBL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

 
 

5.  Anläggningslagen (1973:1149) 
 

 Anläggningslagen Lag 
 

Delegat 

5.1.  Anläggningslagen 
5.1.1.  Rätt att påkalla förrättning 18 § 3 AL Miljö- och byggchef 

  

5.1.2.  
Begära att 
lantmäterimyndigheten skall 
underrätta miljö och 

19 § AL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
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5.  Anläggningslagen (1973:1149) 
 

 Anläggningslagen Lag 
 

Delegat 

byggnadsnämnden om 
förrättningar som handläggs utan 
sammanträde. 

5.1.3.  

Begära att 
lantmäterimyndigheten skall 
underrätta miljö- och 
byggnadsnämnden om tid och 
plats för ett förrättningsärende.  

 Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

5.1.4.  
Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med lantmäterimyndig-
heten. 

21 § AL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

5.1.5.  
Godkänna beslut eller åtgärd 30 § AL Miljö- och byggchef 

Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

 
6.  Ledningsrättslagen (1973:1144), LL  

 Ledningsrättslagen Lag 
 

Delegat 

6.1.  Ledningsrättslagen 

6.1.1.  

Begära att 
lantmäterimyndigheten skall 
underrätta miljö- och 
byggnadsnämnden om 
förrättningar som handläggs utan 
samråd. 

16 § LL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

6.1.2.  

Begära att 
lantmäterimyndigheten skall 
underrätta miljö- och 
byggnadsnämnden om tid och 
plats för 
förrättningssammanträde.  

16 § LL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

6.1.3.  
Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten. 

19 § LL Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

6.1.4.  
Godkänna beslut eller åtgärd. 28 § LL Miljö- och byggchef 

Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
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7.  
Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, LGS och förordningen 
(1998:929) om gaturenhållning och skyltning, FGS  

 

Lagen (1998:814) med 
särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och 
skyltning och 
förordningen (1998:929) 
om gaturenhållning och 
skyltning 

Lag 
 

Delegat 

7.1.  
Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning och förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning 

7.1.1.  

Beslut om tillstånd att sätta upp 
skyltar varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst område som 
är av betydelse för friluftslivet 

5 § LGS Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

7.1.2.  

Beslut om tillstånd att varaktigt 
sätta upp tavla, skylt, inskrift 
eller därmed jämförlig anordning 
för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål utomhus 10 

6 § LGS 
7 § LGS 
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

7.1.3.  
Avge yttrande till länsstyrelsen 4 § första stycket 

FGS 
Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

7.1.4.  

Beslut om medgivande att ha 
affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande 
ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor 11 

9 § LGS 
6 § första stycket 
FGS 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

7.1.5.  

Beslut om förelägganden och för-
bud i ärenden om tillsyn enligt 
LGS som ankommer på 
nämnden, sådant beslut får 
förenas med vite om maximalt 25 
000 skr 

12 § LGS Miljö- och byggchef 
 

7.1.6.  

Besluta om avgifter med 
anledning av prövning av fråga 
om tillstånd eller medgivande i 
enskilda ärenden med 
tillämpning av kommunens 
taxeföreskrifter 

13 § LGS 
1 § andra stycket 
förordningen 
(1998:903) om 
avgifter för 
prövning enligt 
lagen med 
särskilda 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 

                                                   
10 Förutsätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen i enlighet med 6 § första stycket FGS 
11 Förutsätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen i enlighet med 6 § första stycket FGS 
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7.  
Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, LGS och förordningen 
(1998:929) om gaturenhållning och skyltning, FGS  

 

Lagen (1998:814) med 
särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och 
skyltning och 
förordningen (1998:929) 
om gaturenhållning och 
skyltning 

Lag 
 

Delegat 

bestämmelser om 
gaturenhållning 
och skyltning samt 
kommunens taxa 

 
 

8.  Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor, LBEV respektive FBEV 

 

Lagen (2010:1011) och 
förordningen (2010:1075) 
om brandfarliga och 
explosiva varor 

Lag 
 

Delegat 

 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor 

8.1.1.  

Beslut om tillstånd att hantera, 
överföra eller importera 
explosiva varor eller att 
yrkesmässigt eller i större mängd 
hantera brandfarliga varor 

16 § LBEV 
17 § LBEV 
18 § LBEV 
19 § LBEV 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Miljöinspektör 

8.1.2.  

Beslut om nya eller ändrade vill-
kor för tillstånd 

19 § tredje stycket  
LBEV 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Miljöinspektör 

8.1.3.  

Beslut om att återkalla tillstånd 20 § LBEV Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Miljöinspektör 

8.1.4.  

Beslut om att begära den hjälp av 
polismyndigheten som behövs för 
tillsynen 

24 § tredje stycket  
LBEV 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Miljöinspektör 

8.1.5.  

Beslut om förelägganden och för-
bud 

25 § LBEV Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Miljöinspektör 

8.1.6.  
Beslut om avgiftsuttag i enskilda 
fall för tillståndsprövning, tillsyn, 

27 §  LBEV Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
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8.  Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor, LBEV respektive FBEV 

 

Lagen (2010:1011) och 
förordningen (2010:1075) 
om brandfarliga och 
explosiva varor 

Lag 
 

Delegat 

provtagning, undersökning, god-
kännanden och andra beslut och 
åtgärder 

Miljöinspektör 
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9.  Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL  

 Lagen (2006:378) om 
lägenhetsregister 

Lag 
 

Delegat 

9.1.  Lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

9.1.1.  

Besluta i ärenden om 
fastställande av 
belägenhetsadress och 
lägenhetsnummer.  
 

§10 och §11  
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
 Mark- och 
exploateringsingenjör 
 

9.1.2.  

Besluta i ärenden om 
fastställande av 
belägenhetsadress och 
lägenhetsnummer.  
 

§10 och §11  
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
 Mark- och 
exploateringsingenjör 
 

9.1.3.  

Besluta i övrigt i ärenden som rör 
adressättning  
 

§10 och §11  
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
 Mark- och 
exploateringsingenjör 
 

 
 

10.  Trafikförordningen (1998:1276) 
 Trafikförordningen Lag 

 
Delegat 

10.1.  Trafikförordningen 

10.1.1.  

Besluta om undantag från 
bestämmelserna om högsta 
tillåtna vikt för trafik med 
motordrivna fordon  
 

4 kap. 12 § TF  
  

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Gatu- och parkchef 
Teknisk chef 
Mark- och 
exploateringsingenjör 

10.1.2.  

Besluta om undantag från 
bestämmelserna om högsta 
tillåtna bredd för trafik med 
motordrivna fordon  
 

4 kap. 15 §  
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Gatu- och parkchef 
Teknisk chef 
Mark- och 
exploateringsingenjör  

10.1.3.  

Besluta om undantag från 
bestämmelserna om högsta 
tillåtna längd för trafik med 
motordrivna fordon  

4 kap. 17 §  
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Gatu- och parkchef 
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10.  Trafikförordningen (1998:1276) 
 Trafikförordningen Lag 

 
Delegat 

 Teknisk chef 
Mark- och 
exploateringsingenjör  

10.1.4.  

Meddela tillfälligt förbud mot 
trafik med fordon.  
 

10 kap.1 § p 5  
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Gatu- och parkchef 
Teknisk chef 
Mark- och 
exploateringsingenjör  

10.1.5.  

Meddela tillfälligt förbud att 
parkera fordon.  
 

10 kap.1 § p 12  
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Gatu- och parkchef 
Teknisk chef 
Mark- och 
exploateringsingenjör  

10.1.6.  

Meddela tillfällig avstängning av 
gata för vägarbeten m.m.  
 

10 kap.1 § p 18  
 

Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Gatu- och parkchef 
Teknisk chef 
Mark- och 
exploateringsingenjör  

10.1.7.  

Besluta om omskrivning av 
tidigare gällande lokala 
trafikföreskrifter som inte 
innebär nämnvärda förändringar  
 

 Miljö- och byggchef 
Byggnadsinspektör 
Samhällsplanerare 
Gatu- och parkchef 
Teknisk chef 
Mark- och 
exploateringsingenjör  

 
 

11.  Förordningen om flytt av fordon (SFS 1982:196) 
 Förordningen om flytt av 

fordon 
Lag 

 
Delegat 

11.1.  Förordningen om flytt av fordon 
11.1.1.  Besluta om att flytta fordon, 

fordonsvrak 
18 § förordningen 
flytt av fordon 

Miljö- och byggchef 
Miljöinspektör 

11.1.2.  

Besluta om att flytta fordon, 
värdebilar 

2 § 2a och 2c 
förordningen flytt 
av fordon 

Miljö- och byggchef 
Miljöinspektör 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
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12.  General Data Protection Regulation  
 GDPR Lag 

 
Delegat 

12.1.  General Data Protection Regulation (GDPR) 
12.1.1.  Utse dataskyddsombud samt 

ersättare till dataskyddsombudet 
GDPR artikel 37 Miljö- och byggchef 

Miljöinspektör 

12.1.2.  

Rätt att ta ut avgift för information 
enligt artikel 12.5 GDPR 

GDPR artikel 12.5 Miljö- och byggchef, 
miljöinspektör, 
byggnadsinspektör  
och 
samhällsplanerare 

12.1.3.  

Rätt att avvisa utlämnande av 
information enligt artikel 12.5 
GDPR 

GDPR artikel 12.5 Miljö- och byggchef, 
miljöinspektör, 
byggnadsinspektör  
och 
samhällsplanerare 

12.1.4.  

Rätt till rättelse enligt artikel 16 
GDPR 

GDPR artikel 16 Miljö- och byggchef, 
miljöinspektör, 
byggnadsinspektör  
och 
samhällsplanerare 

12.1.5.  

Rätt till radering enligt artikel 17 
GDPR 

GDPR artikel 17 Miljö- och byggchef, 
miljöinspektör, 
byggnadsinspektör  
och 
samhällsplanerare 

12.1.6.  

Rätt till begränsning av behandling 
enligt artikel 18 GDPR 

GDPR artikel 18 Miljö- och byggchef, 
miljöinspektör, 
byggnadsinspektör  
och 
samhällsplanerare 

 
13.  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 OSL Lag 
 

Delegat 

13.1.  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
13.1.1.  Avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling 
OSL Miljö- och byggchef 

 

13.1.2.  

Sekretessprövning av allmän 
handling 

OSL Miljö- och byggchef, 
miljöinspektör, 
byggnadsinspektör  och 
samhällsplanerare 
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DELEGATION AV RÄDDNINGSTJÄNSTÄRENDEN SOM OMFATTAS AV 
VINDELNS KOMMUNS RÄDDNINGSTJÄNSTAVTAL MED UMEÅ KOMMUN 
Vindelns miljö- och byggnadsnämnd svarar för brandsyn, tillsyn av brandfarlig vara och 
sotning vid kommunens egna byggnader och anläggningar. 
 
Med stöd av kommunallagen (”Kommunallagen - kommentarer och praxis”) medger miljö- 
och byggnadsnämnden Umeå kommun rätt att delegera beslutanderätten i nedanstående 
ärenden till där angivna delegater. 
 
 
Förklaringar av förkortningar  
RCh = Räddningschef  
CSk = Chefen för skyddsavdelningen  
CB Chefsberedskapen i Umeå  
 
 

14.  RÄDDNINGSTJÄNST 
  Lag 

 
Delegat 

14.1.  RÄDDNINGSTJÄNSTLAGEN (1986:1102) 

14.1.1.  

Besluta om brandsyn vid andra 
tillfällen och andra objekt än vad 
som anges i förteckning över 
brandsyneobjekt. 

16 § RCh/CSk 

14.1.2.  

Medge dispens från sotning och 
kontroll i fråga om speciella 
anläggningar och enstaka 
avlägset belägna bostadshus. 

17 § 2:a st RCh 

14.1.3.  

Meddela föreläggande och förbud 
i brandsyneärenden avseende 
kommunens byggnader och 
anläggningar. 

56 § 1:a stycket RCh/CSk 

14.2.  RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRORDNINGEN (1986:1107) 

14.2.1.  
Klassificering av särskilt 
brandfarliga byggnader och 
anläggningar 

16 § p 11 
RCh/CSk 

14.2.2.  

Besluta om brandsyn vid andra 
tillfällen och andra objekt än vad 
som anges i förteckning över 
brandsyneobjekt. 

16 § 

RCh/CSk 

14.2.3.  

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

21 § 

RCh/CSk 
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14.  RÄDDNINGSTJÄNST 
  Lag 

 
Delegat 

14.3.  
LAGEN (1988:869) OM BRANDFARLIGA 
OCH EXPLOSIVA VAROR 

14.3.1.  

Medge undantag från förbud att 
föra öppen eld vid enstaka 
tillfällen vid hantering som inte 
är tillståndspliktig. 

13 och 24 § § 

Brandsyneförrättare 

14.3.2.  
Medge undantag från krav på 
anslag om förbud att föra öppen 
eld och varningsanslag. 

13 och 14 § § 
Brandsyneförrättare 

14.3.3.  Yttrande i tillståndsärenden eller 
förhandsbesked. 25 och 26 § § RCh/CSk 

14.3.4.  Medge försöksdrift innan 
anläggning blivit avsynad 30 § RCh/CSk 

 
 

15.  Lag (2003:778) om brandfarliga och exposiva varor 
  Lag 

 
Delegat 

15.1.  Lag (2003:778) om brandfarliga och exposiva varor 

15.1.1.  
Uppdra till en person som inte är 
anställd i kommunen att besluta i 
nedanstående ärenden 

3 kap 6 § 2:a 
stycket LSO 

Kontrakterad 
Skorstensfejarmästare 

15.1.2.  

Meddela föreläggande och förbud 
i tillsynsärenden. Ett sådant 
föreläggande eller förbud får inte 
förenas med vite eller förordna 
rättelse på den försumliges 
bekostnad. 

5 kap 2 § 2:a 
stycket LSO 

Skorstensfejarmästare 

15.1.3.  Besluta om brandskyddskontroll 
i särskilda fall. 

3 kap 1 § 3:e 
stycket FSO 

Skorstensfejarmästare 

15.1.4.  
Uppdra till tjänsteman i  Umeå 
kommun att besluta i 
nedanstående ärenden 

3 kap 12 § LSO Anställd vid brandförsvar 
och säkerhet 

15.1.5.  

Besluta om dispens/medgivande 
att en fastighetsägare utför eller 
låter någon annan utföra sotning 
på den egna fastigheten 

3 kap 4 § 2:a 
stycket LSO 

Brandchef 
Chef olycksförebyggande 
Tillståndshandläggare 

15.1.6.  Ta ut personer att ingå i 
kommunens räddningsvärn 

  

15.2.  Lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

15.2.1.  
Klassificering av särskilt 
brandfarliga byggnader och 
anläggningar 

16 § p 11 
RCh/CSk 
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15.  Lag (2003:778) om brandfarliga och exposiva varor 
  Lag 

 
Delegat 

15.2.2.  

Besluta om brandsyn vid andra 
tillfällen och andra objekt än vad 
som anges i förteckning över 
brandsyneobjekt. 

16 § 

RCh/CSk 

15.2.3.  

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

21 § 

RCh/CSk 

15.3.  
LAGEN (1988:869) OM BRANDFARLIGA 
OCH EXPLOSIVA VAROR 

15.3.1.  

Medge undantag från förbud att 
föra öppen eld vid enstaka 
tillfällen vid hantering som inte 
är tillståndspliktig. 

13 och 24 § § 

Brandsyneförrättare 

15.3.2.  
Medge undantag från krav på 
anslag om förbud att föra öppen 
eld och varningsanslag. 

13 och 14 § § 
Brandsyneförrättare 

15.3.3.  Yttrande i tillståndsärenden eller 
förhandsbesked. 25 och 26 § § RCh/CSk 

15.3.4.  Medge försöksdrift innan 
anläggning blivit avsynad 30 § RCh/CSk 
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