
 
 

Delegationsordning inom 
miljö med flera. 

 

  
  
  
  
  

 

 

Fastställd av Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 § 59 

 
 
 
 
 
 

Delegationsordning inom miljö med flera.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 

 Sida 2(22) 
 
 

  
  
  

 

 

Innehållsförteckning 
Allmänna bestämmelser för delegeringen .............................................................................. 3 

Inledning .............................................................................................................................. 3 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta ....................................... 3 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta ............................. 3 
Generell begränsning av delegeringens omfattning ........................................................... 3 
Ersättare ............................................................................................................................... 4 
Vidaredelegering .................................................................................................................. 4 
Anmälan av beslut ............................................................................................................... 4 
 

Förkortningar .......................................................................................................................... 4 

Allmänt .................................................................................................................................... 6 

Allmäna hänsynsregler m.m, 2 kap MB .............................................................................. 7 
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB ............................. 7 
Skydd av områden, 7 kap. MB ............................................................................................. 7 
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB ............................................................ 8 
Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB ........................................................ 11 
Vattenverksamhet, 11 kap. MB ...........................................................................................12 
Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. MB ....................................................................12 
Kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, 14 kap. MB ................................12 
Avfall, 15 kap. MB och avfallsförordningen (2020:614) ....................................................14 
Tillsyn, 26:e kap. MB .......................................................................................................... 17 
Avgifter, 27 kap. MB .......................................................................................................... 18 
Tillträde m,m., 28 kap. MB ............................................................................................... 18 
Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB .................................................................................. 18 
Smittskydd ......................................................................................................................... 19 
Strålskyddslagen ................................................................................................................ 19 
Övriga ärenden ...................................................................................................................21 

 
  



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 

 Sida 3(22) 
 
 

  
  
  

 

 

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. kommunallagen). 
Nämnden kan inte i efterhand ändra ett beslut som en delegat fattat. 
 
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) 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 36-38 §§ förvaltningslagen, 

• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet 
kommit in för sent enligt 45 § 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 (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 ordförandes frånvaro eller förfall övergår den delegerade 
beslutanderätten enligt denna delegationsordning till byggnadsnämndens vice ordförande 
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 7 kap. 8 § 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 (6 kap. 40 § och 7 kap. 
8 § KL). 

• Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 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 (7 kap. 8 § KL). 

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

 
Förkortningar 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 
AF    Avfallsförordning (2020:614) 
BF   Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 
DF    Delgivningsförordning (2011:154) 
DL    Delgivningslag (2010:1932) 
FAM    Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador 
FAPT   Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 
FL    Förvaltningslag (2017:900) 
FMH    Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
FMSA    Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 
FOS    Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
FVV    Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 
GDPR  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 

april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter 

KL    Kommunallag (2017:725) 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 

 Sida 5(22) 
 
 

  
  
  

 

 

MB    Miljöbalk (1998:808) 
MTF    Miljötillsynsförordning (2011:13) 
NFS 2003:24  Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
OSL    Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
NFS 2015:2 Naturvårdsverkets föreskrifter  om spridning och viss övrig hantering 

av växtskyddsmedel 
SSF    Strålskyddsförordningen (2018:506) 
SSL    Strålskyddslagen (2018:396) 
SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar. 
TF    Tryckfrihetsförordning (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. 39 § KL Ordförande  

1.1.2.  Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse 
som inkommit för sent.2 39 § 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. 15 § KL Miljö- och 
byggchef 

 
Allmänna handlingar, personuppgifter 
enligt dataskyddsförordningen och 
delgivningslag 

Lag Delegat 

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.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

2.1.  Allmäna hänsynsregler m.m, 2 kap MB 

2.1.1.  
Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna  

2 kap. 2-9 §§, 26 
kap. MB  Miljöinspektör 

2.2.  Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB 

2.2.1.  
Avge yttrade inom ramen för 
undersökningssamråd vid 
strategisk miljöbedömning  

6 kap. 6 § MB 
 

Miljöinspektör 

2.2.2.  
Avge yttrande inom ramen för 
avgränsningssamråd vid 
strategisk miljöbedömning  

6 kap. 10 § MB Miljöinspektör 

2.2.3.  

Besluta om en upprättad eller 
ändrad plan eller program kan 
antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

6. kap. 7 § MB Samhällsplanerare 
Miljöinspektör 

2.2.4.  

Avge yttrande till 
verksamhetsutövare vid 
undersökningssamråd inom 
ramen för undersökning om 
betydande miljöpåverkan. 

6 kap. 24 § MB Miljöinspektör 

2.2.5.  

Avge yttrande till 
verksamhetsutövaren vid 
avgränsningssamråd inom ramen 
för en specifik miljöbedömning.   

6 kap. 30 § MB Miljöinspektör 

2.3.  Skydd av områden, 7 kap. MB 

2.3.1.  
Besluta i ärende om dispens från 
föreskrift som kommunen 
meddelat för naturreservat  

7 kap. 7 § MB  
 Miljöinspektör 

2.3.2.  Besluta i ärenden om tillstånd 
eller anmälan enligt föreskrifter i 

7 kap. 22 § första 
resp. andra st MB  Miljöinspektör 

1.1.9.  Mottagande av delgivning på nämndens 
vägnar 

6 kap. 36 § KL Miljö- och 
byggchef 

1.1.10.  Beslut att inte lämna ut registerutdrag enligt 
art 15 i dataskyddsförordningen GDPR art 12, 15 Miljö- och 

byggchef 

1.1.11.  Beslut att inte lämna ut sådan information 
som avses i art 16-22 dataskyddsförordningen GDPR art 12 Miljö- och 

byggchef 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

vattenskyddsföreskrifter som 
kommunen har meddelat eller 
om dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det 
finns särskilda skäl för det  

 
 

2.3.3.  

Besluta om undantag (tillstånd 
eller dispens) från 
vattenskyddsföreskrifter som 
länsstyrelsen har meddelat i den 
mån länsstyrelsen överlåtit sådan 
beslutanderätt på nämnden 

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen MB 

Miljöinspektör 

2.3.4.  

Besluta i anmälningsärende om 
åtgärd inom vattenskyddsområde 
som länsstyrelsen överlåtit på 
kommunen  

7 kap. 22 § tredje 
stycket andra 
meningen MB  
 

Miljöinspektör 

2.3.5.  

Besluta i tillsynsärende gällande 
områden eller djur- eller växtart 
över vilka kommunen har tillsyn 
enligt 7 kap. miljöbalken 

2 kap. 9 § MTF Miljöinspektör 

2.4.  Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 

2.4.1.  

Avge yttrande till länsstyrelse 
eller mark- och miljödomstol 
gällande prövning av ansökan om 
miljöfarlig verksamhet 

9 kap. 6 §, 9 kap. 
6 b §, 19 kap. 4 § 
MB respektive 22 
kap. 4 och 10 §§ 
MB 

Miljöinspektör 

2.4.2.  
Avge yttrande till länsstyrelse 
avseende anmälningspliktig 
ändring av verksamhet 

1 kap. 11 § MPF 26 
§ FMH Miljöinspektör 

2.4.3.  
Besluta i tillsynsärende om 
åtgärder för bekämpning av 
ohyra och andra skadedjur 

9 kap 9 § MB Miljöinspektör 

2.4.4.  
Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett  

13 § första stycket 
1 FMH  Miljöinspektör 

2.4.5.  
Besluta i ärende om tillstånd att 
ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning  

13 § första stycket 
2 FMH  Miljöinspektör 

2.4.6.  Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta annan avloppsanordning 

13 § fjärde stycket 
FMH, lokala Miljöinspektör 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

än sådan till vilken vattentoalett 
är ansluten inom de delar av 
kommunen där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala 
föreskrifter  

hälso-
skyddsföreskrifter, 
lokala vatten-
skyddsföreskrifter  
 

2.4.7.  
Förordna att ett tillstånd om 
miljöfarlig verksamhet ska gälla 
även om det överklagas  

19 kap. 5 § punkt 
12 och 22 kap. 28 
§ första stycket 
första meningen 
MB 

Miljöinspektör 

2.4.8.  

Besluta i ärende om tillstånd till 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten där 
tillstånd krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

17 § första stycket 
andra meningen 
FMH, lokala före-
skrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör 

2.4.9.  

Besluta i ärende om anmälan för 
att inrätta en värmepumps-
anläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten 

17 § första stycket 
första meningen 
FMH 

Miljöinspektör 

2.4.10.  

Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att inrätta eller 
använda en luftvärmepump där 
tillstånd eller anmälan krävs 
enligt kommunens lokala 
föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 40 
§ första stycket 10 
FMH, lokala före-
skrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör 

2.4.11.  

Besluta i ärende om anmälan om 
gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning 
inom område med detaljplan 
eller, om kommunen så 
föreskrivit, annat tätbebyggt 
område  

37 och 42 §§ 
FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön  

Miljöinspektör 

2.4.12.  
Besluta i ärende om anmälan om 
att driva eller arrangera 
verksamhet enligt 38 § FMH 

38 § FMH Miljöinspektör 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

2.4.13.  

Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett arrangera 
viss verksamhet enligt 38 § FMH 

13 § första stycket 
1 FMH  Miljöinspektör 

2.4.14.  

Besluta i ärende om tillstånd att 
hålla vissa djur inom område 
med detaljplan eller 
områdesbestämmelser där 
tillstånd krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter  

9 kap. 11 § MB, 
39 § FMH, lokala 
föreskrifter för att  
skydda 
människors hälsa 
och miljön  
 

Miljöinspektör 

2.4.15.  

Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att inrätta annan 
toalett än vattentoalett där 
tillstånd eller anmälan krävs 
enligt kommunens lokala 
föreskrifter  

40 § första stycket 
3 FMH, lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön  

Miljöinspektör 

2.4.16.  

Besluta om dispens från vad som 
gäller enligt kommunens lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön, om 
det är uppenbart att risk för 
olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte 
föreligger  

Lokala föreskrifter 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön  

Miljöinspektör 

2.4.17.  
Besluta att en anmälningspliktig 
verksamhet får påbörjas innan 
sex veckor har gått 

9 kap. 6 c § MB Miljöinspektör 

2.4.18.  

Besluta att anmälningspliktig 
verksamhet inte får påbörjas vid 
sexveckorsfristens utgång utan 
först när nämndens beslut 
meddelats 

9 kap. 6 c MB Miljöinspektör 

2.4.19.  

Besluta om underrättelse till den 
som har gjort anmälan om att 
ärendet inte kommer att leda till 
någon åtgärd från myndighetens 
sida   

27 § FMH Miljöinspektör 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

2.4.20.  
Besluta i övriga tillsyns- och 
prövningsärenden angående 
miljöfarlig verksamhet 

9 kap MB, FMH Miljöinspektör 

2.4.21.  
Besluta i övriga tillsyns- och 
prövningsärenden angående 
hälsoskydd 

9 kap MB, FMH Miljöinspektör 

2.5.  Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 

2.5.1.  

Besluta i tillsynsärende om 
ansvar för verksamhetsutövare 
eller den som annars är ansvarig 
för efterbehandling att utföra och 
bekosta efterbehandlingsåtgärder 

10 kap. 2-4 § § MB 

Miljöinspektör 

2.5.2.  

Besluta i tillsynsärende om 
ansvar för verksamhetsutövare 
eller den som annars är ansvarig 
för efterbehandling att utreda 
föroreningar 

10 kap.  

Miljöinspektör 

2.5.3.  

Besluta i tillsynsärende angående 
vidtagande av åtgärder inom 
förorenade områden som avses i 
10 kap miljöbalken 

10 kap. MB 
28 § FMH Miljöinspektör 

2.5.4.  
Avge yttrande till Länsstyrelsen 
om samråd avseende förklaring 
av område som miljöriskområde 

3 § förordning om 
miljöriskområde Miljöinspektör 

2.5.5.  

Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada  

2 kap. 31 § p.  
3-4 MTF, 10 kap. 
12 och 14 § §§ MB, 
18-21 §§ FAM 

Miljöinspektör 

2.5.6.  

Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig 
miljöskada  

2 kap. 31 § p.  
3-4 p MTF, 10 
kap. 123 och 14 § 
MB, 18-21 §§ FAM 

Miljöinspektör 

2.5.7.  

Besluta i anmälningsärende om 
avhjälpandeåtgärd med 
anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden  
kan medföra ökad risk för 
spridning eller exponering av 
föroreningarna  
 

28 § FMH  

Miljöinspektör 
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med flera 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

2.6.  Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

2.6.1.  

Yttrande till länsstyrelsen i 
ärende om anmälan av 
vattenverksamhet eller till 
länsstyrelse eller mark- och 
miljödomstol i ärende om 
tillstånd för vattenverksamhet  

11 kap. 9 a-b § och 
13 §§ MB, 21 och 
22 §§ 
förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksam-
heter 

Miljöinspektör 

2.7.  Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. MB 

2.7.1.  
Besluta att avge yttrande i ärende 
om anmälan för samråd enligt 12 
kap. 6 § MB  

12 kap. 6 § MB  Miljöinspektör 

2.7.2.  
Besluta i ärende om undantag 
från föreskrifter om miljöhänsyn 
i jordbruket 

36 § SJVFS 
2004:62 

Miljöinspektör 

2.8.  Kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, 14 kap. MB 

2.8.1.  

Besluta att avge yttrande i ärende 
om dispens från förbud att sprida 
bekämpningsmedel över 
skogsmark eller behandla 
enskilda trädstammar 

14 kap. 9 § tredje 
stycket MB  

Miljöinspektör 

2.8.2.  

Avge yttrande till 
kemikalieinspektionen i till-
ståndsärenden och övriga 
ärenden där yttrande begärs 
avseende kemiska produkter eller 
biotekniska organismer 

 Miljöinspektör 

2.8.3.  
Besluta i ett enskilt fall ge 
dispens från förbudet i 2 kap 37 § 
BF 

2 kap. 39 § § BF Miljöinspektör 

2.8.4.  

Besluta i ärende om tillstånd för 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel när tillstånd 
krävs 

2 kap. 40 § BF Miljöinspektör 

2.8.5.  
Besluta i ärende om anmälan av 
yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel  

2 kap. 41 § BF Miljöinspektör 

2.8.6.  Besluta i tillsynsärende om skydd 
mot vattenförorening vid 

NFS 2021:10 Miljöinspektör 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

förvaring av brandfarliga vätskor 
och spilloljor 

2.8.7.  

Besluta i anmälnings- och 
tillsynsärende om anläggningar 
som innehåller fluorerade 
växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

Förordningen 
(2016:1128)  om 
fluorerade växt-
husgaser  
(2 kap 31 § p. 5 
MTF) 

Miljöinspektör 

2.8.8.  

Besluta i ärende om anmälan om 
åtgärd för att avlägsna PCB-
produkter i byggnader och 
anläggningar 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB 
m.m. 

Miljöinspektör 

2.8.9.  

Besluta i ärende om tillsyn över 
utrustning i motorfordon, flyg 
och tåg som innehåller 
kontrollerande ämnen enligt 
förordningen (EGU) nr 517/2014 
eller förordning (EG) nr 
1005/2009 

2 kap. 31 § 6 
MTSF 

Miljöinspektör 

2.8.10.  

Besluta i ärenden om åtgärder 
avseende kosmetiska produkter 
enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 
första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) 1223/2009 

2 kap. 34 § MTSF 

 

Miljöinspektör 

2.8.11.  
Besluta om föreläggande eller 
förbud enligt de EU-förordningar 
som anges i 26 kap. 30 § MB 

26 kap. 30 § MB 
och där angivna 
förordningar 

Miljöinspektör, Miljö- och 
byggchef 

2.8.12.  

Besluta förena föreläggande eller 
förbud enligt de EU-förordningar 
som anges i 26 kap. 30 § MB med 
(fast) vite för respektive adressat 
i varje enskilt ärende 

26 kap. 30 § MB 
och där angivna 
förordningar 

Miljö- och byggchef 

2.8.13.  

Besluta att förena föreläggande 
eller förbud om kontroll enligt de 
EU-förordningar som anges i 26 
kap. 30 § MB med löpande vite 
om ett visst belopp per 
överträdelse eller ett visst belopp 
per månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds 

26 kap. 30 § MB 
och där angivna 
förordningar 

Miljö- och byggchef 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

2.8.14.  

Besluta ansöka om verkställighet 
vid  Kronofogdemyndigheten 
inom kontroll som miljö- och 
byggnadsnämnden utför enligt 
26 kap. 30 § MB 

26 kap. 17 § första 
stycket och 30 § 
MB 

Miljöinspektör 

2.8.15.  

Bestämma att beslut i ärende 
inom kontroll som miljö- och 
byggnadsnämnden utför enligt 
26 kap. 30 § MB ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas 

26 kap. 26 § och 
32 § MB 

Miljöinspektör 

2.8.16.  

Besluta om tillstånd att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom 
de delar av ett 
vattenskyddsområde som 
betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och 
sekundär (yttre) skyddszon, eller 
inom hela vattenskyddsområdet 
när zonindelning saknas 

NFS 2015:2,  
6 kap. 1 §   

Miljöinspektör 

2.8.17.  
Beslut i anledning av 
underrättelse enligt 9 kap. 1 § 
NFS 2015:3 

NFS 2015:2,             
9 kap. 1 § 

Miljöinspektör 

2.8.18.  

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

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

Miljöinspektör 

2.9.  Avfall, 15 kap. MB och avfallsförordningen (2020:614) 

2.9.1.  

Förelägga den som är ansvarig 
för nedskräpning att 
iordningställa platsen samt vidta  
erforderliga förebyggande 
åtgärder 

15 kap 26 § MB 
 

Miljöinspektör 

2.9.2.  

Besluta i tillsynsärende om 
tillfälliga åtgärder som är 
nödvändiga för att förhindra eller 
förebygga skador på människors 
hälsa eller miljön till följd av 

26 kap. 9 § MB Miljöinspektör 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

särskilda omständigheter vid 
hantering av avfall 

2.9.3.  

Besluta i anledning av anmälan 
om att kompostera eller på annat 
sätt behandla avfall som inte är 
trädgårdsavfall och som 
kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 MB, från 
fastighetsinnehavare i 
enbostadshus 

5 kap 15 § AF, 
Lokala föreskrifter 
för avfalls-
hantering  
 

Miljöinspektör 

2.9.4.  

Besluta i anledning av anmälan 
om att kompostera eller på annat 
sätt behandla avfall som inte är 
trädgårdsavfall och som 
kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 MB, från 
fastighetsinnehavare för 
flerbostadshus, samfälligheter, 
skolor eller förskolor 

5 kap 15 § AF, 
Lokala föreskrifter 
för avfalls-
hantering  
 

Miljöinspektör 

2.9.5.  

Besluta om dispens från kravet på 
att lämna kommunalt avfall, eller 
avfall som omfattas av 
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
20 §, till kommunen vid eget 
bortskaffande på fastigheten av 
latrin eller annat avfall från 
avloppsanordning 

15 kap 25 § MB, 
Lokala föreskrifter 
för 
avfallshantering  
 

Miljöinspektör 

2.9.6.  

Besluta om uppehåll i hämtning 
av hushållsavfall, latrin och slam 
för permanentboende och 
fritidsboende  

Lokala föreskrifter 
för 
avfallshantering  

Miljöinspektör 

2.9.7.  

Besluta i ärende om dispens från 
förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en 
viss hantering av avfall 

Lokala föreskrifter 
för 
avfallshantering  

Miljöinspektör 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

2.9.8.  

Besluta om utsträckt 
tömningsintervall för 
slamavskiljare och filtermaterial i 
fosforfällor  

Lokala föreskrifter 
för 
avfallshantering  
 

Miljöinspektör 

2.9.9.  

Besluta om undantag från 
renhållningsordningens 
föreskrifter om synnerliga skäl 
föreligger  

Lokala föreskrifter 
för 
avfallshantering  

Miljöinspektör 

2.9.10.  

Besluta om dispens eller 
undantag i övrigt från 
bestämmelser i lokala 
renhållningsföreskrifter. 

Lokala föreskrifter 
för 
avfallshantering  

Miljöinspektör 

2.9.11.  
Yttrande till länsstyrelsen i 
ärende om anmälan av transport 
av eget farligt avfall  

5 kap 7 § AF Miljöinspektör 

2.9.12.  
Avge yttrande till Länsstyrelsen i 
ärenden om tillstånd till 
yrkesmässig transport av avfall 

5 kap 1 § AF Miljöinspektör 

2.9.13.  

Besluta i ärende om dispens från 
utsorteringskraven avseende 
bygg- och rivningsavfall i 
avfallsförordningen 

3 kap 15 § AF Miljöinspektör 

2.9.14.  
Besluta att förelägga den som 
transporterar farligt avfall att 
föra anteckningar 

6 kap 2 § AF Miljöinspektör 

2.9.15.  

Besluta om att förelägga den som 
utövar verksamhet där farligt 
avfall uppkommer eller 
mellanlagras att föra 
anteckningar och kontrollera 
tillstånd till transport. 

26 kap. 9 § MB Miljöinspektör 

2.9.16.  

Besluta i tillsynsärenden enligt 
förordning om 
1. Avfallsförordningen 
2. Förbränning av farligt avfall 
3. Batterier 
4. Förordning om PCB m.m. 
6. Bilskrotning 
7. Producentansvar för bilar 
8. Producentansvar för däck 

 Miljöinspektör 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

9. Producentansvar för 
förpackningar 

2.10.  Tillsyn, 26:e kap. MB 

2.10.1.  Besluta om föreläggande eller 
förbud 

26 kap. 9 § MB  
 

Miljöinspektör 

2.10.2.  
Besluta att förena föreläggande 
eller förbud med vite om högst 25 
000 kr i varje enskilt ärende  

26 kap. 14 § MB Miljö- och byggchef 

2.10.3.  

Besluta att förena föreläggande 
eller förbud med fast vite om 
högst 50 000 kr, för ärenden som 
gäller enskilda avlopp  

26 kap. 14 § MB  
Lag (1985:206) 
om viten  

Miljö- och byggchef 

2.10.4.  

Besluta att ålägga tidigare ägare 
eller nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny ägares eller 
nyttjanderättshavares namn och 
adress  

26 kap. 13 § MB  Miljöinspektör 

2.10.5.  

Besluta att sända föreläggande 
eller förbud, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare m.m. 
till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i inskrivningsregistret  

26 kap. 15 § MB  Miljöinspektör 

2.10.6.  

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

26 kap. 19 § tredje 
stycket MB  

Miljöinspektör 

2.10.7.  

Besluta att förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för 
tillsynen  

26 kap. 21 § MB  Miljöinspektör 
 

2.10.8.  

Besluta att förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd eller som upplåter 
byggnad för bostäder eller 
allmänt ändamål, att utföra 
sådana undersökningar av 

26 kap. 22 § MB  Miljöinspektör 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

verksamheten och dess 
verkningar som behövs för 
tillsynen  

2.10.9.  

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

26 kap 22 § MB Miljö- och byggchef 

2.10.10.  

Bestämma att beslut i 
tillsynsärende ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas  

26 kap. 26 § MB  Miljöinspektör 

2.11.  Avgifter, 27 kap. MB 

2.11.1.  

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

27 kap. 1 § MB, 
Kommunens taxa  

Miljöinspektör 

2.11.2.  

Besluta om nedsättning av avgift 
eller efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad som 
föreskrivs i kommunens taxa  

Kommunens taxa  Miljöchef  

2.11.3.  
Bestämma att beslut om avgift 
ska gälla omedelbart även om det 
överklagas  

9 kap. 5 § FAPT  Miljöinspektör 
 

2.12.  Tillträde m,m., 28 kap. MB 

2.12.1.  

Besluta att meddela förbud vid 
vite att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande 
utrustning som behövs vid 
undersökningar. 

28 kap 1, 5 § § 7 § 
MB 

Miljö- och byggchef 

2.12.2.  

Besluta att begära polishjälp för 
att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar 
samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska 
kunna utföras  

28 kap. 1, 6 och 8 
§§ MB  

Miljöinspektör 
 
 

2.13.  Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 
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2.  

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter 
och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De 
förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, 
utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i 
miljöbalken. 

 

 Miljöbalkens område Lag 
 

Delegat 

2.13.1.  Besluta om miljösanktionsavgift 
upp till och med 25 000 kr  

30 kap. 3 § MB  Miljö- och byggchef  

2.13.2.  Besluta om miljösanktionsavgift 
upp till och med 5 000 kr  

30 kap. 3 § MB  Miljöinspektör  

 

3.  Smittskydd 
 

 Smittskydd Lag 
 

Delegat 

3.1.  Smittskydd 

3.1.1.  

Vid misstanke om att ett 
sällskapsdjur som innehas av 
privatperson eller ett objekt bär 
på en allvarlig smittsam sjukdom 
som kan föras över till 
människor, omedelbart vidta de 
åtgärder som behövs för att spåra 
smittan och undanröja risken för 
smittspridning. 

9 kap. 15 § MB Miljöinspektör 
 

3.1.2.  

Smittrening vid allvarlig 
smittsam sjukdom som kan 
överföras till människor. Besluta 
om förstöring av föremål av 
personlig natur samt låta avliva 
sällskapsdjur, om det är 
nödvändigt för att hindra 
spridning av sjukdomen. 
Delegation gäller ej fråga om 
ersättning från kommunen  

9 kap. 15 § MB Miljöinspektör 
 

 
 

4.  Strålskyddslagen  
 Strålskyddslagen Lag 

 
Delegat 

4.1.  Strålskyddslagen 
4.1.1.  Besluta att begära upplysningar 

eller handlingar som behövs för 
8 kap. 4 § SSL Miljöinspektör 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 

 Sida 20(22) 
 
 

  
  
  

 

 

4.  Strålskyddslagen  
 Strålskyddslagen Lag 

 
Delegat 

sådan tillsyn enligt 
strålskyddslagen som nämnden 
ansvarar för  

4.1.2.  

Besluta att begära hjälp av 
polisen för tillträde och utförande 
av undersökningar och andra 
åtgärder  

8 kap. 12 § SSL Miljöinspektör 

4.1.3.  

Besluta att meddela de 
förelägganden och förbud som 
behövs för att lag, föreskrift och 
villkor ska efterlevas samt besluta 
om att vidtagna åtgärder som 
åligger någon ska ske på dennes 
bekostnad om den felande inte 
följt ett föreläggande enligt 8 kap 
6 § SSL eller rättelse bör göras 
genast med hänsyn till risken för 
allvarliga skador eller andra 
särskilda skäl. 

8 kap. 6, 10 §§ SSL Miljöinspektör 

4.1.4.  
Besluta att förena föreläggande 
eller förbud med vite om högst 25 
000 kr i varje enskilt ärende  

8 kap. 7 § SSL Miljö- och byggchef 

4.1.5.  Besluta att omhänderta eller 
försegla solarielampor  

33 § SSL  
8 kap. 8-9 §§ SSL 

Miljöinspektör 

4.1.6.  

Besluta i ärende om solarier inom 
nämndens ansvars-område  
a. med anledning av anmälan av 
verksamhet i vilken solarium 
upplåts till allmänheten  
b. i övrigt  
 

8 kap. 2 § SSL 
5 kap. 8 § SSF 
10 och 19 §§ 
SSMFS 2012:5 

Miljöinspektör 

4.1.7.  
Besluta att ta ut avgift för 
tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen  

5 kap. 15 § SSF 
Kommunens taxa 

Miljöinspektör 

4.1.8.  

Besluta att begära upplysningar 
eller handlingar som behövs för 
sådan tillsyn enligt 
strålskyddslagen som nämnden 
ansvarar för  

8 kap. 4 § SSL 
 

Miljöinspektör 

 
  



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 

 Sida 21(22) 
 
 

  
  
  

 

 

 
5.  Övriga ärenden  

 Övriga ärenden  Lag 
 

Delegat 

5.1.  Övriga ärenden  

5.1.1.  

Fördelning av förekommande 
ärenden där  
Miljö- och byggchef med 
miljöinspektör som ersättare är 
delegat 

 Miljö- och byggchef 

5.1.2.  Begära anstånd med Miljö- och 
byggnadsnämndens yttrande 

 Miljöinspektör 

5.1.3.  

Besluta att på ansökan av 
tillståndshavaren upphäva eller 
ändra bestämmelser och villkor i 
ett tillståndsbeslut som fattats av 
delegaten 

 Miljöinspektör 

5.1.4.  Besluta lämna klagomål utan 
åtgärd 

 Miljöinspektör 

5.1.5.  Anta anbud för kalkning 
 

 Miljö- och byggchef 

5.1.6.  
Avge yttrande inom nämnden i 
ärende angående bygglov, 
rivningslov och marklov  

 Miljöinspektör 

5.1.7.  

Avge yttrande inom nämnden 
angående detaljplan, 
planprogram och 
områdesbestämmelser  

 Miljöinspektör 

5.1.8.  

Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärende rörande bidrag för 
åtgärder och andra åtgärder i 
bostäder  

 Miljöinspektör 

5.1.9.  

Avge yttrande till länsstyrelse i 
ärende om tillstånd för att inrätta 
hem för vård och boende som 
drivs av en enskild eller 
sammanslutning  

 Miljöinspektör 

5.1.10.  

Avge yttrande till polismyndighet 
i ärende om allmänna 
sammankomster, offentliga 
tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande 
verksamheter  

 Miljöinspektör 

5.1.11.  

Avge yttrande till polismyndighet 
i ärende om tillstånd till hotell- 
och pensionatsrörelse  
 

 Miljöinspektör 

5.1.12.  Avge yttrande till Länsstyrelsen 
eller Miljödomstol den s.k. 

 Miljöinspektör 



 
 

Delegationsordning inom miljö 
med flera 

 Sida 22(22) 
 
 

  
  
  

 

 

5.  Övriga ärenden  
 Övriga ärenden  Lag 

 
Delegat 

kompletteringsremissen vid 
prövning av ansökan om tillstånd 
till miljöfarlig verksamhet 

5.1.13.  
Besluta att begära de 
upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen  

7 § LOS  Miljöinspektör 

5.1.14.  
Besluta om föreläggande utan 
vite i ärende inom nämndens 
ansvarsområde  

8 § LOS  Miljöinspektör 

5.1.15.  
Besluta att förena föreläggande 
med vite om högst 25 000 kr i 
varje enskilt ärende  

8 § LOS  Miljö- och byggchef 

5.1.16.  Besluta om att debitera avgift 
enligt fastställd taxa  

11 § LOS, 
Kommunens taxa  

Miljöinspektör 

5.1.17.  

Besluta att begära polishjälp för 
att få den hjälp som behövs för 
att tillsynen ska kunna 
genomföras  

7 § LOS  Miljöinspektör 

5.1.18.  
Avge yttrande inom nämnden i 
ärende angående bygglov, 
rivningslov och marklov 

 Miljöinspektör 

5.1.19.  

Avge yttrande inom nämnden 
angående detaljplan, 
planprogram och 
områdesbestämmelser 

 Miljöinspektör 

5.1.20.  

Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärende rörande bidrag för 
åtgärder och andra åtgärder i 
bostäder 

 Miljöinspektör 

5.1.21.  

Avge yttrande till länsstyrelse i 
ärende om tillstånd för att inrätta 
hem för vård och boende som 
drivs av en enskild eller 
sammanslutning 

 Miljöinspektör 

5.1.22.  

Avge yttrande till polismyndighet 
i ärende om allmänna 
sammankomster, offentliga 
tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande 
verksamheter 

 Miljöinspektör 
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