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Vad menas med delegering 

Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta innebär 
att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. 

Syftet med delegering 

Syftet med delegering av beslutanderätt är att förtroendevalda ska kunna avlastas från rutinärenden 
och får mer tid för övergripande frågor. Delegeringen möjliggör en effektivare kommunal 
förvaltning med kortare handläggningstider. 

Delegater 

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 37 § får en nämnd ge presidiet, utskott, ledamot eller ersättare i 
nämnden i uppdrag att besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.  

En nämnd får enligt 7 kap. 5 - 8 §§ KL även ge en anställd i uppdrag att besluta på nämndens vägnar 
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte ärenden enligt 6 kap. 38 § KL.   

Det går inte att delegera till en grupp tjänstepersoner eller till ledamot och ersättare i annan nämnd.  

Det är inte tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad beslutanderätt 
till både tjänsteperson och politiker.  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut som fattas på delegering ska anmälas till Miljö- och tillsynsnämnden (6 kap. 40 § KL). 
Anmälan av delegeringsbeslut till nämnden ska redovisas på nästa sammanträde. 

Återrapporteringen är viktig för att nämnden dels ska kunna följa hur beslutanderätten används, dels 
för att beslutet ska få laga kraft. 

Ett kommunalrättsligt beslut får laga kraft efter tre veckor räknat från den dag det tillkännagavs på 
den kommunala anslagstavlan att protokollet är justerat.  

Ärenden som delegeras 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innebär rätt att: 
 bifalla eller avslå ansökan 
 förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor 
 besluta i vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller 

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

 
Rätt att besluta i en ärendegrupp innebär också rätt att: 

 när så är 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) 

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

 avskriva ett ärende från ytterligare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan 
har förfallit av annan anledning) 

 besluta om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges 
i 36 § respektive 37 - 39 §§ FL 
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 avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet inkommit för sent 
enligt 45 § FL. 

Ärenden som inte får delegeras 

Beslut i följande ärenden får inte delegeras enligt 6 kap. 38 § KL:  
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars större vikt 
 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden 
 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Förbudet mot att delegera yttranden enligt den andra punkten ovan gäller dock inte om det 
överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana yttranden 
ska avges av delegaten eller nämnden själv.  

Delegering i brådskande ärenden 

I vissa fall kan det vara viktigt att fatta snabba beslut. I 6 kap. § 39 KL finns därför en regel om 
delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utser i uppdrag att beslut i ärenden som är så brådskande att ett avgörande inte kan vänta 
till nästa sammanträde. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 

Återkallelse av delegation 

Miljö- och tillsynsnämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegationsuppdraget. 
Miljö- och tillsynsnämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, så länge delegaten ännu inte 
har fattat ett beslut. 

Jäv 

Beslutanderätt får inte utövas av förtroendevalda och anställda i ärende som omfattas av jävsreglerna 
i 6 kap. 28 - 32 §§ KL. 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen själv-
ständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden saknas 
utrymme för självständiga bedömningar. Ofta är frågorna redan reglerade i lag eller avtal. Exempel 
på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 
fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration. 

Mängden av olika typer av rena verkställighetsärenden är så omfattande att de inte går att redovisa 
på ett fullständigt sätt. Att redovisa dessa beslut skulle därför vara missvisande. 
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Styrande dokument 

Det bör observeras att det finns styrande dokument i Piteå kommun förutom delegations-
ordningen där det framgår att förtroendevalda och tjänstepersoner ska fullgöra vissa uppgifter. I 
vissa fall kan dessa uppgifter vara delegerad beslutanderätt. Delegerad beslutanderätt enligt 
styrande dokument behandlas inte i denna delegationsordning, utan ska betraktas som ett 
komplement till denna.  

Övrigt 

Beslutanderätten för delegat omfattar även ställföreträdare. Om ordinarie delegat (inklusive 
ställföreträdare) inte är tillgänglig och beslutet inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens 
närmsta chef om inget annat anges under respektive punkt. 
 

Ärendegrupper 
 

Nr. Ärendegrupp 

1.  Allmänna ärenden 

2.  Miljöbalksärenden  

3.  Livsmedelsärenden  

4.  Strålskyddsärenden  

5.  Tobaksärenden (tobaksförsäljning, tobaksfria nikotinprodukter) 

6.  Alkoholärenden (serveringstillstånd, försäljning och servering av folköl) 

7.  Övriga ärenden 
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Förkortningar och laghänvisningar 
AF = Avfallsförordning (2020:614) 
AL = Alkohollagen (2010:1622) 
BF = Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 
DL = Delgivningslagen (2010:1932) 
DF = Delgivningsförordningen (2011:154) 
Dataskyddsförordning = se GDPR 
FAM = Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
(har ersatts med FAOKL (2021:176), men innehåller övergångsbestämmelser t.o.m. 2023) 
FAOKL = Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
FAOKF = Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
produkter 
FAPT = Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
FFAB = Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 
FKP = Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 
FL = Förvaltningslag (2017:900) 
FMF = Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 
FMH = Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
FMKB = Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
FOS = Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
FTLP = Förordning (2019:233) om tobak och liknande produkter 
FVV = Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 
F (EU) 2017/625 = Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 
om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- 
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel m.m. 
F (EU) 98/2013 = Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer 
F (EU) 2019/2020 = Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 
Förordning (2001:512) om deponering av avfall 
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 
Förordning (2011:1060) om offentlig kontroll vid export av livsmedel 
Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland 
Förordning (2007:19) om PCB m.m. 
GDPR =F (EU) 2016/679 = Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
Industriutsläppsförordning (2013:250) 
KL = Kommunallag (2017:725) 
Kontrollförordning (EU) 2017/625 = se F (EU) 2017/625 
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LF = Livsmedelsförordning (2006:813) 
LFAB = Lag (2006:805) om foder och animaliska produkter 
LHOTC = Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
LIVSFS = Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 
LL = Livsmedelslag (2006:804) 
LOA = Lag (1994:260) om offentlig anställning 
LSP = Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 
LTLP = Lag (2018:2088) om tobak och andra liknande produkter  
LTNP = Lag (2022:1257) tobaksfria nikotinprodukter 
Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion 
MB = Miljöbalk (1998:808) 
MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)  
MTF = Miljötillsynsförordning (2011:13) 
NFS = Naturvårdsverkets författningssamling 
OL = Ordningslagen (1993:1617) 
OSL = Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
SFS = Svensk författningssamling 
SSF = Strålskyddsförordning (1988:293) 
SSL = Strålskyddslag (2018:396) 
SSMFS = Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier och artificiella solnings-
anläggningar 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring 
TF = Tryckfrihetsordning (1949:105) 
VitesL = Lag (1985:206) om viten   
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1. Allmänna ärenden  

Nr Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat 

1.1.  Besluta i ärenden som är så brådskande att 
ett avgörande inte kan vänta till nämndens 
nästa sammanträde 

KL 6 kap. 39 § Ord: Ordförande 
Ers: Vice ordförande 

1.2.  Behörig firmatecknare för Miljö- och 
tillsynsnämnden 

 Förvaltningschef 

1.3.  Rättelse/ändring av beslut, som delegaten 
fattat, enligt de förutsättningar som anges 
i 36 och 37 - 39 §§ FL 

FL 36 - 39 §§ Ord: Ordförande 
Ers: Vice ordförande 

1.4.  Pröva om överklagande inkommit i rätt tid 
(rättidsprövning) och besluta att avvisa en 
överklagandeskrivelse som kommit in för 
sent 

FL 45 § Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.5.  Avge yttrande till högre instans med 
anledning av överklagande av beslut som 
fattas med stöd av delegation 

 Avdelningschef 

1.6.  Överklaga beslut och domar som omfattar 
ändring av beslut som fattas med stöd av 
delegation 

 Avdelningschef 

1.7.  Ansöka hos mark- och miljödomstol 
respektive förvaltningsrätt om utdömande 
av vite 

MB 21 kap. 1 § 
tredje stycket 8 
och VitesL 6 § 

Avdelningschef 

1.8.  Utse ombud att företräda nämnden vid 
förhandling eller förrättning i mål och 
ärenden vid domstol och andra 
myndigheter 

KL 6 kap. 15 § Avdelningschef 

1.9.  Avge yttrande i ärenden till myndighet om 
myndighetsföreskrifter, allmänna råd och 
vägledningar som remitterats till 
kommunen 

 Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.10.  Besluta att delgivning i ett ärende ska ske 
genom kungörelsedelgivning 

DL 47 - 50 §§ 
DF 19 - 20 §§ 

Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.11. M Ta emot delgivning som på nämndens 
vägnar 

KL 6 kap. 36 § Miljöinspektör, alkoholhandläggare, 
administratör, registrator, 
nämndsekreterare 

 Allmänna handlingar, sekretess och personuppgifter 

1.12.  Besluta att inte lämna ut en allmän 
handling  

TF 2 kap.  
14 - 15 §§ 
OSL 6 kap. 3 § 

Ord: Avdelningschef 
Ers: Förvaltningschef 
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1.13.  Besluta att lämna ut en allmän handling 
med förbehåll 

TF 2 kap.  
14 - 15 §§ 
OSL 6 kap. 3 § 

Ord: Avdelningschef 
Ers: Förvaltningschef 

1.14.  Besluta att sekretessmarkera handling 
 

TF 2 kap. 20 § 
OSL 5 kap. 5 § 

Ord: Avdelningschef 
Ers: Förvaltningschef 

1.15.  Besluta att inte lämna ut uppgift i 
handling på grund av sekretess 

OSL 6 kap. 
4 - 5 §§ 

Ord: Miljöinspektör, alkohol-
handläggare, kommunekolog, 
administratör, registrator, nämnd-
sekreterare 
Ers: Avdelningschef 

1.16.  Besluta att inte lämna ut registerutdrag 
enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen 

GDPR art. 12, 
15 

Ord: Avdelningschef 
Ers: Förvaltningschef 

 

1.17.  Besluta att inte lämna ut sådan 
information som avses i artikel 16 - 22 
dataskyddsförordningen 

GDPR art. 12 Ord: Avdelningschef 
Ers: Förvaltningschef 

 

1.18.  Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal Kommun-
styrelsen  
2018-10-01  
§ 239 
GDPR  
art. 28.3 a 

Ord: Ordförande 
Ers: Vice ordförande, 
förvaltningschef 

 Avskrivningar 

1.19.  Bokföringsmässigt avskriva där fordran 
mot kund kvarstår 

 Förvaltningens controller, ekonom 

1.20.  Avskrivning av fordran mot kund upp till 
20 000 kr 

 Förvaltningschef 

1.21.  Avskrivning av fordran mot kund över  
20 000 kr 

 Miljö- och tillsynsnämndens 
arbetsutskott 

1.22.  Besluta om avgift för kopia eller avskrift 
av allmän handling 

Kommunens 
taxa 

Handläggare 

 Upphandling, inköp och försäljning 
 Upphandlingsbeslut enligt Inköpspolicy för Piteå kommun samt Riktlinjer för upphandling. 

Upphandling under 0,1 prisbasbelopp samt avrop på ramavtal betecknas som ren verkställighet och 
berörs inte av delegationsbestämmelserna 

1.23.  Teckna ramavtal som nyttjas av fler än en 
förvaltning 

 Kommunstyrelsen 

1.24.  Teckna ramavtal och övriga upp-
handlingsbeslut högst 30 prisbasbelopp 

 Miljö- och tillsynsnämndens 
arbetsutskott 

1.25.  Teckna ramavtal och övriga upp-
handlingsbeslut högst 15 prisbasbelopp 

 Förvaltningschef 
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1.26.  Teckna ramavtal och övriga 
upphandlingsbeslut högst 5 prisbasbelopp 

 Avdelningschef inom sitt ansvars-
område 

1.27.  Teckna ramavtal och övriga upp-
handlingsbeslut högst ett prisbasbelopp 

 Handläggare inom sitt ansvarsområde 

 Övrigt 

1.28.  Skicka förslag till program, policyer och 
riktlinjer på remiss till andra nämnder och 
bolag 

 Avdelningschef 

1.29.  Avge remissyttrande av mindre och inte 
principiell karaktär 

 Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.30.  Teckna avtal om IT-system  Ord: IT-strateg 
Ers: Förvaltningschef 

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

FL 20 § andra 
stycket 

Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.32.  Avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas 
upp till prövning 

FL 20 § andra 
stycket 

Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.33.  Avslå en framställning om att avgöra ett 
ärende enligt de förutsättningar som anges 
i 12 § första stycket FL 

FL 12 § första 
stycket 

Avdelningschef 

1.34.  Begära att den som anlitar ombud ska 
medverka personligen i handläggningen 
av ett ärende 

FL 14 § första 
stycket 

Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.35.  Begära att ett ombud styrker sin 
behörighet genom skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det innehåll som framgår av 
15 § första stycket FL 

FL 15 § första 
stycket 

Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.36.  Förelägga part eller ombud att styrka sin 
behörighet genom fullmakt med det 
innehåll som framgår av 15 § första 
stycket FL 

FL 15 § andra 
stycket 

Miljöinspektör, alkoholhandläggare 

1.37.  Begära att en handling bekräftas av 
avsändaren 

FL 21 § Miljöinspektör, alkoholhandläggare 
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2. Miljöbalkens område: 
Miljöbalken (1988:808) med tillhörande förordningar och föreskrifter från 
myndigheter och kommunen samt EU:s regelverk inom miljöbalkens 
tillämpningsområde 

Nr Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat 

 Miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag - 6 kap. 

2.1.  Avge yttrade inom ramen för 
undersökningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

MB 6 kap. 6 § Ord: Avdelningschef 
Ers: Förvaltningschef 

2.2.  Avge yttrande inom ramen för 
avgränsningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

MB 6 kap. 10 § Ord: Avdelningschef 
Ers: Förvaltningschef 

2.3.  Avge yttrande till verksamhetsutövare vid 
undersöknings-samråd inom ramen för 
undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

MB 6 kap. 24 § Miljöinspektör 

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

MB 6 kap. 30 §  Miljöinspektör 

 Skydd av områden - 7 kap. 

2.5.  Besluta i ärenden om tillstånd enligt 
vattenskyddsföreskrifter som kommunen 
har meddelat eller om dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns 
särskilda skäl för det 

7 kap. 22 § 
första respektive 
andra styckena 
MB 

Miljöinspektörer 

2.6.  Besluta om undantag (tillstånd eller 
dispens) från vattenskyddsföreskrifter 
som länsstyrelsen har meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit sådan beslutande-
rätt på nämnden 

MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket 
första meningen 

Miljöinspektör 

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

MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket 
andra meningen 

Miljöinspektör 

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

MTF 2 kap. 9 § Miljöinspektör 

2.9.  Besluta om dispens från förbuden inom 
strandskyddsområde i 15 § om det finns 
särskilda skäl enligt 18 c § 

MB 7 kap.  
18 b § 

Enhetschef  
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2.10.  Besluta i ärende om dispens från före-
skrifter som Piteå kommun meddelat för 
naturreservat, kulturreservat, biotopskydd 
och naturminne 

MB 7 kap. 7 § Kommunekolog 

2.11.  Avge yttrande till Skogsstyrelsen, läns-
styrelsen, mark- och miljödomstolen, 
mark- och miljööverdomstolen m.fl. i 
ärenden om dispens från föreskrifter för 
naturreservat, kulturreservat, biotopskydd 
och naturminne 

MB 7 kap. 7 § Kommunekolog 

2.12.  Avge yttrande till Skogsstyrelsen i ärende 
om bildande av biotopskydd 

MB 7 kap. 11 § Kommunekolog 

 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - 9 kap. 

2.13.  Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- 
och miljödomstol om behov att 
komplettera en ansökan vid prövning av 
ansökan om miljöfarlig verksamhet 

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

Miljöinspektör 

2.14.  Avge yttrande till länsstyrelse avseende 
anmälningspliktig ändring av verksamhet 

MPF 1 kap. 11 § 
FMH 26 §  

Miljöinspektör 

2.15.  Förelägganden om avhjälpande av brist i 
statusrapport som inlämnats enligt 1 kap. 
24 § Industriutsläppsförordningen och inte 
uppfyller kraven enligt 1 kap. 23 § samma 
förordning 

Industriutsläpps-
förordningen  
1 kap. 25 § 

Miljöinspektör 

2.16.  Förordna att ett tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet ska gälla även om det över-
klagas 

MB 9 kap. 5 § 
punkt 12 och  
22 kap. 28 § 
första stycket 
första meningen 

Miljöinspektör 

2.17.  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten vatten-
toalett 

FMH 13 § första 
stycket 1  

Miljöinspektör 

2.18.  Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig avlopps-
anordning 

FMH 13 § första 
stycket 2 

Miljöinspektör 
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2.19.  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
annan avloppsanordning än sådan till 
vilken vattentoalett är ansluten inom de 
delar av kommunen där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter 

FMH 13 § fjärde 
stycket 
Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och miljön 
Lokala 
vattenskydds-
föreskrifter 

Miljöinspektör 

2.20.  Besluta i ärende om anmälan för att 
inrätta annan avloppsanordning än som 
kräver tillstånd 

FMH 13 § andra 
stycket 

Miljöinspektör 

2.21.  Besluta i ärende om anmälan om ändring 
av sådana avloppsanordningar som avses i 
13 § FMH 

FMH 14 § Miljöinspektör 

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

FMH 17 § första 
stycket andra 
meningen 
Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och miljön 

Miljöinspektör 

2.23.  Besluta i ärende om anmälan för att 
inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten 

FMH 17 § första 
stycket första 
meningen 

Miljöinspektör 

2.24.  Besluta i ärende om anmälan om gödsel-
stad eller annan upplagsplats för djur-
spillning inom område med detaljplan 
eller, om kommunen så föreskrivit, annat 
tättbebyggt område 

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

Miljöinspektör 

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

FMH 38 § Miljöinspektör 

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

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

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

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

Miljöinspektör 

2.28.  Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att sprida naturlig gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom eller 
intill område med detaljplan där tillstånd 
eller anmälan krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

MB 9 kap. 12 § 
FMH 40 § första 
stycket 2 
Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och miljön 

Miljöinspektör 

2.29.  Besluta om tillstånd eller anmälan för att 
ordna ett upplag inom vissa områden där 
tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

MB 9 kap. 12 § 
FMH 40 § första 
stycket 5 
Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och miljön 

Miljöinspektör 

2.30.  Besluta i ärende 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 

2.31.  Besluta att en anmälningspliktig verk-
samhet får påbörjas innan sex veckor har 
gått 

MB 9 kap. 6 c § Miljöinspektör 

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

MB 9 kap. 6 c § Avdelningschef 

2.33.  Förelägga om försiktighetsmått eller 
förbud i anmälningsärende som är 
tillräckligt utrett 

FMH 27 § första 
stycket 

Miljöinspektör 

2.34.  Underrätta den som har gjort anmälan om 
att ärendet inte kommer att leda till någon 
åtgärd från myndighetens sida 

FMH 27 § andra 
stycket 

Miljöinspektör 

2.35.  Besluta om att täkt är avslutad FMH 20 c § Miljöinspektör 
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 Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) 

2.36.  Förelägga verksamhetsutövaren att 
avhjälpa bristen om informationen enligt 
18 § förordning (2018:471) om medel-
stora förbränningsanläggningar är brist-
fällig 

FMF 20 § Miljöinspektör 

2.37.  Besluta i ärende om dispens från kravet på 
mätning av svaveldioxid 

FMF 47 § Miljöinspektör 

2.38.  Besluta i ärende med anledning av verk-
samhetsutövarens information enligt 55 § 
förordning (2018:471) om medelstora 
förbränningsanläggningar är bristfällig 

FMF 55 § Miljöinspektör 

2.39.  Förelägga verksamhetsutövaren att lämna 
in handling eller uppgift som 
dokumenterats med stöd av 56 § 
förordning (2018:471) om medelstora 
förbränningsanläggningar är bristfällig 

FMF 56 § Miljöinspektör 

 Verksamheter som orsakar miljöskador - 10 kap. 

2.40.  Besluta i tillsynsärende om avhjälpande 
av föroreningsskada och allvarlig miljö-
skada 

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

Miljöinspektör 

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

FMH 28 § Miljöinspektör 

 Vattenverksamhet - 11 kap. 

2.42.  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om anmälan av vattenverksamhet eller till 
länsstyrelse eller mark- och miljödomstol 
i ärende om tillstånd för markavvattning 

MB 11 kap. 
9 a - b och 13 §§ 
FVV 21 och  
22 §§ 

Kommunekolog 

 Jordbruk och annan verksamhet - 12 kap. 

2.43.  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om anmälan för samråd 

MB 12 kap. 6 § Kommunekolog, miljöinspektör 

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

SJVFS 2004:62 
36 § 

Miljöinspektör 
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 Kemiska produkter och biotekniska organismer - 14 kap. 

2.45.  Avge yttrande i ärende om dispens från 
förbud att sprida bekämpningsmedel över 
skogsmark eller behandla enskilda träd-
stammar 

MB 14 kap. 9 § 
tredje stycket 

Miljöinspektör 

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

BF 2 kap. 40 § Miljöinspektör 

2.47.  Besluta i ärende om tillstånd för yrkes-
mässig användning av växtskyddsmedel 
när tillstånd krävs 

BF 2 kap. 40 § Miljöinspektör 

2.48.  Besluta i ärende om anmälan av yrkes-
mässig användning av växtskyddsmedel 

BF 2 kap. 41 § Miljöinspektör 

2.49.  Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brand-
farliga vätskor och spilloljor 

NFS 2021:10 Miljöinspektör 

2.50.  Besluta i anmälnings- och tillsynsärende 
om anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och ozonned-
brytande ämnen 

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

Miljöinspektör 

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

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

Miljöinspektör 

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

MTF 2 kap.  
31 § p. 6 

Miljöinspektör 
OBS! Beakta relationen till EU:s 
marknadskontrollförordning. 

2.53.  Besluta i ärende 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 

MTF 2 kap. 34 § Miljöinspektör 

2.54.  Föreläggande eller förbud enligt de EU-
förordningar som anges i MB 26 kap. 30 § 

MB 26 kap. 30 § Miljöinspektör 

2.55.  Ansöka om verkställighet vid Krono-
fogdemyndigheten inom kontroll som 
nämnden utför enligt MB 26 kap. 30 § 

MB 26 kap. 17 § 
första stycket 
och 30 § 

Avdelningschef 

2.56.  Bestämma att beslut i ärende inom 
kontroll som nämnden utför enligt MB 26 
kap. 30 § ska gälla omedelbart även om 
det överklagas 

MB 26 kap. 17 § 
första stycket 
och 30 § 

Ord: Avdelningschef 
Ers: Förvaltningschef 
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2.57. i 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 vattenskydds-
området när zonindelning saknas 

NFS 2015:2 
6 kap. 1 § 

Miljöinspektör 

2.58.  Besluta med anledning av underrättelse 
enligt NFS 2015:2 9 kap. 1 § 

NFS 2015:2 
9 kap. 1 § 

Ord: Miljöinspektör 

2.59.  Besluta i ärende om undantag från  
informationsplikten för den som avser att 
sprida bekämpningsmedel på områden där 
allmänheten får färdas fritt 

NFS 2015:3 
4 kap. 4 § 

Ord: Miljöinspektör 

2.60.  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om ansökan om tillstånd till yrkesmässig 
överlåtelse av särskilt farliga kemiska 
produkter 

FKP 7§ Miljöinspektör, alkoholhandläggare 
 

 Avfall - 15 kap. 

2.61.  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 bort-
skaffande på fastigheten av latrin eller 
annat avfall från avloppsanordning  

MB 15 kap. 25 § 
Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Miljöinspektör 

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

MB 15 kap. 25 § 
p. 1 
Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Miljöinspektör 

2.63.  Besluta i ärende om tillstånd för en 
fastighetsinnehavare att på fastigheten 
själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs 

MB 15 kap. 25 § 
p. 2 
Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Miljöinspektör 

2.64.  Besluta i ärende om dispens från 
utsorteringskraven för bygg- och 
rivningsavfall i avfallsförordningen 

AF 3 kap. 15 § Miljöinspektör 

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

AF 5 kap. 15 § 
Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

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

AF 5 kap. 15 § 
Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Miljöinspektör 

2.67.  Besluta om undantag i enlighet med 
renhållningsordningens avfallsföreskrifter 

Lokala 
föreskrifter om 
avfallshantering 

Miljöinspektör 

2.68.  Besluta om dispens från föreskrifter om 
gränsvärden som Naturvårdsverket 
meddelat med stöd av 15 § deponerings-
förordningen 

Förordning om 
deponering av 
avfall 15 c § 

Miljöinspektör 

 Tillstånds giltighet, omprövning m.m. - 24 kap. 

2.69.  Besluta om att återkalla tillstånd, när 
verksamheten slutligt har upphört eller 
nytt tillstånd ersätter tidigare tillstånd 

MB 24 kap. 3 § 
första stycket  
p. 5 - 6 

Avdelningschef 

 Tillsyn och kontroll - 26 kap. 

2.70.  Besluta om förelägganden eller förbud 
utan vite i ärenden som nämnden ansvarar 
för 

MB 26 kap. 9 § Miljöinspektör 

2.71.  Besluta att ålägga tidigare ägare/ 
nyttjanderättshavare att lämna ny ägares 
eller nyttjanderättshavares namn och 
adress 

MB 26 kap. 13 § Miljöinspektör 

2.72.  Besluta att hålla kvar eller omhänderta 
avfall, om det behövs för att säkerställa att 
ett förbud i förordning (EG) nr 1013/2006 
av den 14 juni 2006 om transport av avfall 
följs eller att ett föreläggande som 
beslutats med anledning av förordningen 
följs 

MB 26 kap.  
13 b § 

Miljöinspektör 

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

MB 26 kap. 15 § Avdelningschef 

2.74.  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 

MB 26 kap. 19 § 
tredje stycket 

Miljöinspektör 
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2.75.  Förelägga den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter 
och handlingar som behövs för tillsynen 

MB 26 kap. 21 § Miljöinspektör 

2.76.  Förelägga den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärd eller som upplåter 
byggnad för bostäder eller allmänt 
ändamål, att utföra sådana undersökningar 
av verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen 

MB 26 kap. 22 § Miljöinspektör 

2.77.  Förena beslut om undersökning med 
förbud att överlåta berörd fastighet eller 
egendom till dess undersökningen är 
slutförd 

MB 26 kap. 22 § 
tredje stycket 

Avdelningschef 

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

MB 26 kap. 26 § Avdelningschef 

2.79.  Ansöka om verkställighet vid 
Kronofogdemyndigheten inom kontroll 
som nämnden utför enligt 26 kap. 30 § 

MB 26 kap. 17 § 
första stycket 

Avdelningschef 

2.80.  Ansöka om särskild handräckning vid 
Kronofogdemyndigheten inom kontroll 
som nämnden utför enligt 26 kap. 30 § 

MB 26 kap. 17 § 
andra stycket 

Avdelningschef 
OBS! Beakta relationen till EU:s 
marknadskontrollförordning. 

2.81.  Bestämma att beslut i ärende inom 
kontroll som nämnden utför enligt 26 kap. 
30 § ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

MB 26 kap. 26 § Avdelningschef 
OBS! Beakta relationen till EU:s 
marknadskontrollförordning. 

2.82.  Besluta i ärende om tillsyn över miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd i övrigt 
där nämnden ansvarar för tillsynen 

MB 26 kap. 1 § Miljöinspektör 

 Avgifter - 27 kap. 

2.83.  Besluta om avgift för prövning, tillsyn, 
kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt kommunens taxa om avgifter inom 
miljöbalkens tillämpningsområde 

MB 27 kap. 1 § 
Kommunens 
taxa 

Miljöinspektör 

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

Kommunens 
taxa 

Avdelningschef 

2.85.  Besluta att beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

FAPT 1 kap. 2 § 
och 9 kap. 5 § 

Miljöinspektör 

 Tillträde m.m. - 28 kap. 

2.86.  Meddela förbud vid vite av att rubba eller 
skada mätapparat eller liknande utrustning 
som behöver sättas ut vid undersökningar 

MB 28 kap. 1 
och 7 §§ 

Avdelningschef 
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2.87.  Begära polishjälp för att få tillträde till 
fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska kunna utföras 

MB 28 kap. 1 
och 8 §§ 

Miljöinspektör 

 Miljösanktionsavgifter - 30 kap. 

2.88.  Besluta om miljösanktionsavgift MB 30 kap. 3 § Miljöinspektör 
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3. Livsmedel, ekologisk produktion, foder och animaliska biprodukter samt material i 
kontakt med livsmedel (FCM) 

Nr Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat 

 Livsmedelslag (2006:804), livsmedelsförordning (2006:813) och EU-förordningar 

3.1.  Besluta med anledning av registrering av 
livsmedelsanläggning eller anläggning 
som omfattas av krav på registrering 
enligt regelverket om material i kontakt 
med livsmedel 

LIVSFS 
2005:20 11 § 

Miljöinspektör 

3.2. B Besluta om avregistrering av livsmedels-
anläggning 

F (EU) 
2017/625  
art. 10.2 
LF 15 § 

Miljöinspektör 

3.3.  Begära upplysningar och handlingar i den 
utsträckning det behövs för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet 

LL 20 § Miljöinspektör 

3.4.  Meddela de förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden av 
livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter, lagen om kontroll av 
ekologisk produktion och de föreskrifter 
som meddelas med stöd av lagarna, de 
EU- och EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd av EU- och EG-
bestämmelserna 

LL 22 § Miljöinspektör 

3.5.  Besluta om registrering av livsmedels-
anläggning 

LF 23 § Miljöinspektör 

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

LL 24 §,  
3 stycket 
LF 34 § 

Miljöinspektör 

3.7.  Begära hjälp av polismyndigheten för 
utövande av livsmedelskontroll eller 
verkställighet av beslut, om förutsätt-
ningar för sådan begäran föreligger 

LL 27 § Miljöinspektör 

3.8.  Besluta att beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas 

LL 33 § Miljöinspektör 
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3.9.  Besluta om rättelse på verksamhets-
utövarens egen bekostnad om någon inte 
fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de 
föreskrifter och beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, de EU- eller EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 
eller de beslut som har meddelats med 
stöd av EU- eller EG-bestämmelserna   

LL 26 § Miljöinspektör 

 Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

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

F (EU) 
2017/625  
art. 138.2 c   

Miljöinspektör 

3.11.  Besluta om att begränsa eller förbjuda att 
varor släpps ut på marknaden, förflyttas, 
förs in i unionen eller exporteras samt 
förbjuda eller beordra att de återsänds till 
den avsändande medlemsstaten 

F (EU) 
2017/625  
art. 138.2 d 

Miljöinspektör 

3.12.  Besluta om att aktören ska öka egen-
kontrollernas frekvens 

F (EU) 
2017/625  
art. 138.2 e 

Miljöinspektör 

3.13.  Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 
bortskaffas och destrueras, och i 
tillämpliga fall tillåta att varorna används 
för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för 

F (EU) 
2017/625 
art. 138.2 g 

Miljöinspektör 

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

F (EU) 
2017/625 
art. 138.2 h  

Miljöinspektör 

3.15.  Besluta att beordra att hela eller delar av 
den berörda aktörens verksamhet och, i 
förekommande fall, de webbplatser som 
aktören driver eller använder, läggs ner 
under en lämplig tidsperiod 

F (EU) 
2017/625 
art. 138.2 i 

Miljöinspektör 

3.16.  Besluta att registreringen eller god-
kännandet för den berörda anläggningen, 
anordningen, installationen eller transport-
medlet återkallas tillfälligt eller slutgiltigt, 
eller att en transportörs tillstånd eller 
förarens kompetensbevis återkallas 
tillfälligt eller slutgiltigt 

F (EU) 
2017/625 
art. 138.2 j 

Miljöinspektör 

3.17.  Besluta om sanktionsavgift inom 
nämndens kontrollområde   

LL 30 c § och 
LF 39 a §  

Miljöinspektör 
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 Livsmedelsförordningen (2006:813) (LF) 

3.18.  Besluta om skyldighet för den som är 
sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl 

LF 8 § Miljöinspektör 

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

3.19.  Besluta om riskklassning av livsmedels-
företag samt om årlig kontrolltid 

Förordning 
(2006:1166) om 
avgifter för 
offentlig 
kontroll av 
livsmedel och 
vissa jordbruks-
produkter 3 § 
Kommunens 
taxa 

Miljöinspektör 
 

3.20.  Besluta om avgift för registrering av 
anläggning 

FAOKL 11 § Miljöinspektör 

3.21.  Besluta om avgift för kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen 

FAOKL 5 - 7 §§ Miljöinspektör 

3.22.  Besluta om avgift för kontroll efter 
klagomål och för uppföljande kontroll 

FAOKL 8 - 9 §§ 
 

Miljöinspektör 

3.23.  Besluta om avgift för korrigerande 
åtgärder, artikel 138 i kontrollförord-
ningen (EU) 2017/625 

Kommunens 
taxa 

Miljöinspektör 

3.24.  Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

FAOKL 18 § 
Kommunens 
taxa 

Miljöinspektör 

3.25.  Besluta att inte ta ut avgift om den 
sammanlagda kontrolltiden underskrider 
30 minuter under ett och samma 
kalenderår 

FAOKL 18 § Miljöinspektör 

3.26.  Besluta om avgift för exportkontroll och 
utfärdande av intyg 

Förordning 
(2011:1060) om 
offentlig 
kontroll vid 
export av 
livsmedel 5 § 

Miljöinspektör 
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3.27.  Besluta om avgift för importkontroll Förordning 
(2006:812) om 
offentlig 
kontroll av 
livsmedel som 
importeras från 
ett tredjeland  
11 - 12 §§  

Miljöinspektör 

 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) 

3.28.  Fastställa faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess 
parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning 

SLVFS 2001:30 
12 § 

Miljöinspektör 

 Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) och förordning (2006:814) 
om foder och animaliska biprodukter (FFAB) 

3.29.  Meddela förelägganden och förbud utan 
vite som behövs för efterlevnaden av 
lagen, de föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagen, de EU- och EG -
bestämmelser som kompletteras av lagen 
samt de beslut som meddelats med stöd 
EU- och EG-bestämmelserna 

LFAB 23 § 
FFAB 12 §  

Miljöinspektör 

3.30.  Besluta om att ta hand om en vara LFAB 25 § Miljöinspektör 

3.31.  Begära hjälp av polismyndigheten för 
utövande av kontrollen eller verkställighet 
av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran finns 

LFAB 27 § Miljöinspektör 

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

LFAB 30 a - e § 
FFAB  
22 c - 22 d §§ 

Miljöinspektör 

3.33.  Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas 

LFAB 33 § Miljöinspektör 

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

3.34.  Besluta om risk- och erfarenhets-
klassificering av foderföretagare och 
företagare som befattar sig med 
animaliska biprodukter 

FAOKF 3 - 6 §§ Miljöinspektör 

3.35.  Besluta om årlig kontrollavgift FAOKF 3 - 6 
och 8 §§ 

Miljöinspektör 
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3.36.  Besluta om avgift för den som anmäler en 
anläggning för verksamhet med foder 
eller animaliska biprodukter, eller 
driftsansvarig, för registrering 

FAOKF 14 § Miljöinspektör 

3.37.  Besluta om avgift för offentlig kontroll 
som ursprungligen inte var planerad och 
som hänger samman med kontrollen 

FAOKF 12 § Miljöinspektör 

3.38.  Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften när det finns särskilda skäl 

FAOKF 11 § 
Kommunens 
taxa 

Miljöinspektör 

3.39.  Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften under de förutsättningar som 
anges i kontrollförordningen EU 2017/625 

F (EU) 
2017/625 
art. 79.4 
FAOKF 13 a 
och 16 a §§ 

Miljöinspektör 
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4. Strålskyddsärenden 

Nr Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat 

 Strålskyddslagen (2018:396) SSL 

4.1.  Besluta i ärende om anmälan av 
kosmetiskt solarium som upplåts till 
allmänheten 

SSMFS 10 § Miljöinspektör 

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

4.3.  Begära upplysningar eller handlingar som 
behövs för tillsyn 

SSL 8 kap. 4 § Miljöinspektör 

4.4.  Besluta att göra kontrollköp enligt 5 § 
SSL 

SSL 8 kap. 5 § Miljöinspektör 

4.5.  Omhänderta ett radioaktivt material eller 
en teknisk anordning som innehåller ett 
radioaktivt ämne eller som kan alstra 
strålning 

8 kap. 8 § SSL Miljöinspektör 

4.6.  Besluta att ta ut avgift för tillsynsärenden 
enligt strålskyddslagstiftningen 

SSL 10 kap. 4 § 
Kommunens 
taxa 

Miljöinspektör 

4.7.  Besluta om Polismyndighetens biträde vid 
tillsyn enligt lagen 

SSL 8 kap. 12 § Miljöinspektör 
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5. Tobaksärenden (tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter) 

Nr Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat 

 Lag (2018:208) och förordning (2019:233) om tobak och liknande produkter (LTLP och 
FTLP) 

 Tillstånd och anmälan m.m. 

5.1.  Förlänga handläggningstiden med högst 
fyra månader, när det är nödvändigt på 
grund av utredningen 

FTLP 4 kap. 1 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.2.  Besluta om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror 

LTLP 5 kap. 3 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.3.  Avslå eller avvisa ansökan om 
försäljningstillstånd, om ansökan är 
ofullständig 

LTLP 5 kap. 3 § 
FL 20 § 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.4.  Beslut med anledning av anmälan om 
förändrad verksamhet när tillståndshavare 
avlidit eller fått förvaltare enligt 11 kap.  
7 § föräldrabalken med uppdrag som 
omfattar rörelsen 

LTLP 5 kap. 8 § 
och 8 kap. 2 § 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.5.  Bevilja tillstånd till försäljning efter 
ansökan från konkursbo 

LTLP 5 kap. 9 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.6.  Registrera anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter eller påfyllnings-
behållare 

LTLP 5 kap.  
14 § 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.7.  Begära upplysningar, handlingar, varu-
prover och liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn 

LTLP 7 kap.  
17 § 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.8.  Begära tillträde till lokaler med mera för 
undersökning 

LTLP 7 kap.  
18 § 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.9.  Begära handräckning av polis LTLP 7 kap.  
19 § 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

 Kontrollköp 

5.10.  Besluta om att göra kontrollköp LTLP 7 kap.  
22 § 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

 Förelägganden och förbud utom rökförbud - 6 kap. 

5.11.  Besluta om föreläggande och förbud utom 
avseende förbud mot fortsatt verksamhet 

LTLP 7 kap. 9 
och 12 §§ 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.12.  Återkalla tillstånd för tobaksförsäljning 
när tillståndet inte längre utnyttjas 

LTLP 7 kap. 
10 § 1 p. 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 
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 Förelägganden rökförbud - 6 kap. 

5.13.  Föreläggande om skyltning av rökfria 
miljöer 

LTLP 6 kap. 2 § 
och 7 kap. 9 och 
12 §§ 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

 Avgifter 

5.14.  Besluta om avgift för prövning av 
ansökan om försäljningstillstånd 

LTLP 8 kap. 1 § 
Kommunens 
taxa 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.15.  Besluta om avgift för tillsyn av den som 
bedriver tillståndspliktig eller anmälnings-
pliktig försäljning 

LTLP 8 kap. 2 § 
Kommunens 
taxa 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.16.  Besluta om nedsättning av avgift Kommunens 
taxa, i före-
kommande fall 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

 Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter (LTNP) 

 Anmälan 

5.17.  Registrera anmälan om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

LTNP 17 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

 Förelägganden och förbud 

5.18.  Besluta om förelägganden och förbud LTNP 28 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

 Rätt till upplysningar och tillträde 

5.19.  Begära upplysningar, handlingar, varu-
prover och liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn 

LTNP 32 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.20.  Begära tillträde till områden, lokaler och 
andra utrymmen, göra undersökningar och 
ta prov 

LTNP 33 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

5.21.  Begära handräckning av polis LTNP 34 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

 Kontrollköp 

5.22.  Besluta att göra kontrollköp LTNP 37 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

 Avgifter 

5.23.  Beslut om avgift för tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig försäljning 

LTNP 40 § 
Kommunens 
taxa 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 
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6. Alkoholärenden (serveringstillstånd, folköl) 

Nr Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat 

 Alkohollag (2010:1622) 

6.1.  Besluta att debitera avgift enligt 
kommunens taxa för kontroll enligt 
alkohollagen 

AL 8 kap. 10 § 
Kommunens 
taxa  

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.2.  Avge yttrande till kommunen i ärende om 
tillstånd till servering av alkoholdrycker 

AL 8 kap. 15 
och 17 §§  

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.3.  Besluta om förändring av serverings-
tillstånd 

AL 8 kap. 2, 14 
och 19 §§ 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.4.  Bifalla och delvis bifalla stadigvarande 
serveringstillstånd 

AL 8 kap. 2 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.5.  Besluta om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten inklusive dess förvaring 

AL 8 kap. 2 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.6.  Besluta om tillfälligt serveringstillstånd 
för slutna sällskap 

AL 8 kap. 2 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.7.  Besluta om serveringstillstånd på 
gemensam serveringsyta 

AL 8 kap. 14 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.8.  Besluta om stadigvarande serverings-
tillstånd för catering för slutna sällskap 

AL 8 kap. 4 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.9.  Besluta om tillfälligt serveringstillstånd 
för provsmakning till allmänheten (gäller 
för partihandlare) 

AL 8 kap. 6 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.10.  Besluta om provsmakning vid 
tillverkningsstället 

AL 8 kap. 7 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.11.  Meddelande av mottagen anmälan om 
kryddning av egen dryck 

AL 8 kap. 3 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.12.  Besluta om pausservering AL 8 kap. 15 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.13.  Besluta om godkännande av nya bolags-
män 

AL 8 kap. 12 § 
första stycket 
AL 9 kap. 11 § 
andra stycket 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.14.  Besluta om godkännande av lokal vid 
catering 

AL 8 kap. 4 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.15.  Återkalla serveringstillstånd i avvaktan på 
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 

AL 9 kap. 18 § Ord: ordförande 
Ers: vice ordförande 

6.16.  Återkalla ett stadigvarande serverings-
tillstånd när tillståndet inte längre nyttjas 

AL 9 kap. 18 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.17.  Återkalla ett stadigvarande serverings-
tillstånd vid ägarbyte 

AL 9 kap. 18 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 
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6.18.  Besluta med anledning av ansökan från 
konkursbo om att få fortsätta rörelsen 
(ansökan behandlas med förtur) 

AL 9 kap. 12 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.19.  Meddela tillståndsinnehavare erinran AL 9 kap. 17 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.20.  Utöva tillsyn över detaljhandel med folköl 
och servering av folköl 

AL 9 kap. 2 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.21.  Besluta om och genomföra kontrollköp av 
folköl 

AL 9 kap. 15 a § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

6.22.  Meddela varning eller förbud att bedriva 
detaljhandel med folköl eller servering av 
folköl 

AL 9 kap. 19 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 
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7. Övriga ärenden 

Nr Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat 

7.1.  Avge yttrande i ärenden vid domstol eller 
annan myndighet om detaljplan och 
områdesbestämmelser i gransknings-
skedet, när nämnden tidigare avgett 
yttrande i samrådsskedet 

 Miljöinspektör 

7.2.  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om bidrag för åtgärder och andra åtgärder 
i bostäder 

 Miljöinspektör 

7.3.  Avge yttrande till Samhällsbyggnads-
nämnden om detaljplan och områdes-
bestämmelser 

 Miljöinspektör 

7.4.  Avge yttrande till Samhällsbyggnads-
nämnden i ärende om bygglov, rivnings-
lov och marklov 

 Miljöinspektör 

7.5.  Avge yttrande till Polismyndighet i ärende 
om tillstånd till hotell- och pensionats-
rörelse 

 Miljöinspektör 

7.6.  Begära upplysningar och handlingar som 
behövs för kontroll av detaljhandel där 
försäljning av receptfria läkemedel 
bedrivs 

LHOTC 21 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

7.7.  Besluta om avgift för kontroll av recept-
fria läkemedel enligt kommunens taxa 

LHOTC 23 § 
Kommunens 
taxa 

Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

7.8.  Begära upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsyn enligt lag (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer 

LSP 7 § Miljöinspektör 

7.9.  Besluta om föreläggande som behövs för 
att F (EU) 98/2013 ska följas 

LSP 8 § Miljöinspektör 

7.10.  Besluta om att ta ut avgift för tillsyn enligt 
lag (2014:799) 11 § om sprängämnes-
prekursorer 

LSP 11 § Miljöinspektör 

7.11.  Besluta om att flytta fordon och fordons-
vrak 

Lag (1982:129) 
om flyttning av 
fordon i vissa 
fall 
Förordning 
(1982:1989) om 
flyttning av 
fordon i vissa 
fall 

Miljöinspektör 
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 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

7.12.  Avge yttrande till polisen i ärende inom 
nämndens verksamhetsområde 

OL 3 kap. 2 § Alkoholhandläggare, miljöinspektör 

7.13.  Avge yttrande till polisen om tillfällig 
försäljning, spridning av flygblad, 
propaganda och reklam, störande 
nattarbete, offentliga tillställningar och 
hundhållning 

Allmänna lokala 
ordnings-
föreskrifter 4 § 

Miljöinspektör, alkoholhandläggare 
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