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§ 289 Dnr BMN 2018-4790 

Revidering av delegationsordning för bygg- och 
miljönämnden  

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa föreslagna ändringar av 

delegationsordningen. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämndens delegationsordning behöver revideras med anledning av 
tillkommande uppdrag och lagstiftning som upphört. 

Kommunfullmäktige överlät till bygg- och miljönämnden 2022-08-30 (§222/2022) 

ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:1257). Rätten att besluta i vissa ärenden bör delegeras till handläggare vid 

avdelningen Miljö och hälsa. 

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) upphävdes 

2022-04-01. Nämndens delegation kan därmed tas bort. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse dnr 2018.4790, daterad 2022-10-21. 
Delegationsordning 

Delegationsförteckning 

____________________________________________________________________
______________ 

Beslutet sänds till: 
Aktuella verksamheter Miljö och hälsa 
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Inledning 

Kommunallagen bygger på huvudprincipen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt 

och har ett kollektivt verksamhetsansvar. Kortfattat innebär det att de förtroendevalda har 

det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som direkt styr förvalt-

ningen. Det innebär också ett ansvar för de förtroendevalda från beredning av ärendet till 

beslut och för genomförande av beslutet. 

Av praktiska skäl har det inte ansetts rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kom-

munstyrelsen eller av de olika nämnderna. De har därför enligt kommunallagen rätt att de-

legera beslutanderätten. Enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen får en nämnd 

uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Begreppet delegation innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnats från nämnden 

till en enskild person. Det delegerade beslutet fattas sedan på nämndens vägnar. Konkret 

innebär det är uppgifter som delegeras och inte ansvaret som sådant. Den som mottager 

delegationen – delegaten - har det fulla ansvaret för handläggning och beslutsfattande i de 

ärenden som delegationen omfattar. Delegaten har det fulla ansvaret för det konkreta be-

slutet och att den delegerande inte får gå in i ett beslut som har fattats till följd av delegat-

ionen. Den som delegerar har kvar sitt övergripande ansvar för sakområdet och kan när 

som helst ta tillbaka delegationen. 

När nämnden delegerar sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som de-

legeras och till vem beslutanderätten överlåts. Detta dokument anger vilken beslutanderätt 

som delegerats och vem beslutanderätten överlåtits till. I delegationsordningen beskrivs 

grunderna för nämndens delegation och vilken lagstiftning som avses. Därefter finns en de-

legationsförteckning innehållande rubrikerna lagrum, åtgärd/ärende och delegat för berörd 

lagstiftning. 
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Allmänt om delegation – samtliga ärendetyper 

Att utöva tillsyn innebär inte något beslut i kommunallagens mening. Det är således inte 

fråga om att föra över någon beslutanderätt från nämnd till delegat. 

Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Detta regleras 

i 6 kap 40§ och 7 kap 8 § i kommunallagen. 

Av 6 kap 38§ i kommunallagen framgår att följande ärenden inte kan avgöras i enlighet 

med delegationsförteckningen: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att be-

slut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

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

Enligt 12 kap 6§ i plan- och bygglagen får inte heller ett delegationsuppdrag omfatta befo-

genhet att: 

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

2. i andra fall än som avses i 11 kap 30-32§§ och 33§ 1 besluta förelägganden eller förbud 

som förenas med vite, 

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläg-

gande avser kan komma att utföras genom nämndens försorg på bekostnad av den som 

föreläggandet riktas mot, eller 

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap 

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

och domar som innefattar ändring av delegatens beslut samt att avge yttrande till högre 

instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. Om den handläggare som 

erhållit delegation att besluta är förhindrad att göra detta utgör närmast överordnad ersät-

tare.  

Beslutets giltighet 

Beslut som fattas med stöd av delegation jämställs med ett beslut som nämnden har fattat. 

Det kan inte återkallas eller omprövas av nämnden, men det kan överklagas på samma sätt 

som nämndens beslut.  
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Delegat och ersättare för delegat enligt denna delegationsordning är: 

Ordf Bygg- och miljönämndens ordförande 

v ordf Bygg- och miljönämndens vice ordförande 

AU Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 

BMN Bygg- och miljönämnden 

FC Förvaltningschef 

AC Avdelningschef 

ACFP Avdelningschef Fysisk planering 

ACMH Avdelningschef Miljö och hälsa 

VC Verksamhetschef 

VCB Chef för verksamheten bygg 

VCLM Chef för verksamheten lantmäteri 

VCM Chef för verksamheten miljö/livsmedel 

VCBA Chef för verksamheten bostadsanpassning 

VCT Chef för verksamheten tillstånd (alkohol/tobak) 

Handläggare Personal vid Samhällsbyggnad med befattning som utför 

 handläggning för bygg- och miljönämnden 

Vid förfall för ordinarie delegat eller när jäv föreligger för delegat ska ärendet överlämnas 

och beslut fattas av närmast överordnad som ges beslutanderätt för ärendetypen. Om så-

dan delegat saknas ska beslut fattas av nämnden. 

Beslutsrätt som är delegerad till ordförande är också vid förfall för ordförande delegerad till 

vice ordförande. 
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Aktuell lagstiftning 

Kommunallagen 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Förvaltningslagen 

Lagen om viten 

Delgivningslagen 

Miljöbalken 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Avfallsförordningen 

Renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering i Skellefteå kommun 

Förordningen om områdesskydd 

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

Strålskyddslagen 

Ordningslagen 

Lokala ordningsföreskrifter 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Bilskrotningsförordningen 

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

Smittskyddslagen 

Lagen om tobak och liknande produkter 

Förordningen om tobak och liknande produkter 

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Alkohollagen 

Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

Livsmedelslagen 

Livsmedelsförordningen 

Förordningen om avgifter för kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förordningen om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland 

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

EU-förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 

tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen mm 
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Lagen om foder och animaliska biprodukter 

Förordningen om foder och animaliska produkter 

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Lagen om bostadsanpassningsbidrag 

Plan- och bygglagen 

Plan- och byggförordningen 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

Lagen om färdigställandeskydd 

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

Fastighetsbildningslagen 

Anläggningslagen 

Ledningsrättslagen 

Lagen om lägenhetsregister 

Övriga fullmakter och avgift för uppdragsverksamhet 

Delegationsförteckning 

Delegationsförteckningen inleds med gemensamma allmänna delegationer, följs av 

lagstiftning som berör avdelningen Miljö och hälsa, därefter avdelningen Fysisk planering. 

 Allmänt 

 Fysisk planering 

 Miljö och hälsa 

Fastställd av bygg- och miljönämnden 2018-12-13, § 269 

Reviderad av bygg- och miljönämnden 2019-12-18, § 286 

Reviderad av bygg- och miljönämnden 2020-05-20, § 146 

Reviderad av bygg- och miljönämnden 2020-06-17, § 182 

Reviderad av bygg- och miljönämnden 2021-10-21, § 263 

Reviderad av bygg- och miljönämnden 2022-xx-xx, §  
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Allmänt

Kommunallagen (2017:725)

Författning/

lagrum

Åtgärd/ärende Delegat

6 kap, 39§ Uppdrag att besluta på nämndens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas.

Ordförande

Övriga fullmakter

Författning/

lagrum

Åtgärd/ärende Delegat

Företräda nämnden vid förhandling i mark- 

och miljödomstol.

Ordförande

Ge fullmakt till ledamot i nämnden eller till 

handläggare att företräda nämnden vid 

förhandling i mark- och miljödomstol.

Ordförande

Överklaga beslut och domar som innefattat 

ändringar av nämndens beslut eller avge 

yttranden inom föreskrivna tidsfrister i 

ärenden som är så brådskande att nämndens 

beslut inte kan avvaktas.

Ordförande

Besluta om deltagande i kurser och 

konferenser för nämndens ledamöter och 

ersättare.

AU

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Författning/

lagrum

Åtgärd/ärende Delegat/

Ersättare

6 kap 3§,

30 kap 20§

Pröva begäran av enskild om att lämna ut 

allmän handling i tveksamma fall.

VC

Förvaltningslagen (2017:900)

Författning/

lagrum

Åtgärd/ärende Delegat/

Ersättare

45§ Avvisa för sent inkommet överklagande. Handläggare

12§ Avvisa eller avslå en begäran om 

avgörande.

Ordförande

14§ Besluta att ett ombud eller biträde inte 

längre får medverka i ärendet om denne 

bedöms vara olämplig.

VC

15§ Förelägga part eller ombud att genom 

fullmakt styrka ett ombuds behörighet.

Handläggare

36§ Rätta beslut som innehåller uppenbar 

felaktighet.

Ursprungs- 

delegat

37-39§§ Ändra meddelat beslut. Ursprungs- 

delegat

Lag om vinten (1985:206)

Författning/

lagrum

Åtgärd/ärende Delegat/

Ersättare

6§ Ansöka om utdömande av vite efter 

nämndbeslut om vitesföreläggande, hos 

miljödomstol enligt 3 kap 1§ i Lag om mark- 

och miljödomstolar (2010:921).

AC

Delgivningslag (2010:1932)

Författning/

lagrum

Åtgärd/ärende Delegat/

Ersättare

31-38§§,               

47-50§§

Besluta om stämningsmannadelgivande 

respektive kungörelsedelgivande.

Handläggare

Miljö och hälsa

Miljöbalken (1998:808)
Kapitel 6 Miljöbedömningar

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare
24§ Avge yttrande till verksamhetsutövaren i 

fråga om en verksamhet eller åtgärd kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan och 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

och omfattning (undersökningssamråd). 

Handläggare

29§ Avge yttrande till verksamhetsutövare eller 

tillståndsprövande myndighet över 

miljökonsekvensbeskrivningens omfattning, 

utformning och avgränsning 

(avgränsningssamråd).

Handläggare

8§ Avge yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i ett mål 

eller ärende. (Yttrande som i 

förekommande fall bara avges över 

MKB:n).

Handläggare

3, 5-7§§ Bedömning av miljöpåverkan i detaljplan. ACFP

Kapitel 7 Skydd av områden

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare
15,

18b-c§§

Besluta i ärenden gällande 

strandskyddsdispens.

Handläggare

22§ Besluta i ärenden gällande föreskrifter inom 

vattenskyddsområde.

Handläggare



Kapitel 9 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare
9§ Besluta i tillsynsärende så att olägenheter 

för männskors hälsa inte uppkommer och 

om åtgärder för bekämpning av ohyra och 

andra skadedjur.

Handläggare

14§ Underrätta smittskyddsläkaren om 

iakttagelser som kan vara av betydelse för 

smittskyddet av människor.

Handläggare

15§ Vidta nödvändiga åtgärder för att smitta 

inte ska föras över till människa från ett 

sällskapsdjur eller objekt som innehas av 

privatperson och misstänks bära på en 

allvarlig smittsam sjukdom.

VCM

Kapitel 10 Verksamheter som orsakar miljöskador

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
2-4§§ Besluta i ärende om ansvar för 

verksamhetsutövare eller den som annars är 

efterbehandlingsansvarig att utreda, utföra 

och bekosta avhjälpande åtgärder.

Handläggare

14§ Besluta om de åtgärder som vidtagits vid 

miljöskada är lämpliga och tillräckliga eller 

förelägga verksamhetsutövaren att vidta de 

åtgärder för avhjälpande som behövs.

VCM

Kapitel 11 Vattenverksamhet

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
9§ Besluta i ärende om vattenverksamhet. Handläggare

9a§ Besluta i anmälningsärende enligt 19 och 

23§§ förordningen om vattenverksamhet 

(1998:1388).

Handläggare

9b§ Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

tillstånd för markavattning eller i ärende om 

vattenverksamhet.

Handläggare

9b§ Avge yttrande till mark- och miljödomstol i 

ärende om tillstånd för vattenverksamhet.

Handläggare

Kapitel 12 Jordbruk och annan verksamhet

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
6§ Avge yttrande till länsstyrelsen eller 

skogsstyrelsen i ärende angående anmälan 

för samråd för verksamhet/åtgärd som 

väsentligt kan komma att ändra eller skada 

naturmiljön.

Handläggare

7-10§§ Besluta i tillsynsärende om miljöhänsyn i 

jordbruket.

Handläggare

10§ Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

dispens för djurhållning och 

gödselhantering enligt 9§ förordning om 

miljöhänsyn i jordbruket (1998:915).

Handläggare

Kapitel 14 Kemiska produkter och biotekniska organismer

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
1 kap 6§, 2 kap, 40-

41§§             SFS 

2014:425

Besluta i ärende om användning av 

växtskyddsmedel och spridning av 

bekämpningsmedel enligt förordning om 

bekämpningsmedel (2014:425) och 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2015:2).

Handläggare

7 kap, 1§ NFS 

2017:5

Besluta i ärende om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spillolja enligt 

Naturvårdsverkts föreskifter (NFS 2017:5).

Handläggare

46§ SFS 2016:1128 Besluta i ärende om köldmedium och f-

gaser enligt förordning om fluorerade 

växthusgaser (2016:1128).

Handläggare

Avge yttranden till Kemikalieinspektionen 

och länsstyrelsen i tillståndsärenden och 

övriga ärenden där yttrande begärs enligt 

förordning om kemiska produkter eller 

biotekniska organismer (2008:245).

Handläggare

Kapitel 15 Avfall

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
24-25§§ Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 

själv återvinna och bortskaffa avfall.

Handläggare

26§ Förelägga den som är ansvarig för 

nedskräpning att iordningställa platsen samt 

vidta erforderliga förebyggande åtgärder.

Handläggare

Kapitel 19 Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

Anmärkning/

undantag från delegation

4§ Avge yttrande till länsstyrelsen angående 

behov att komplettera en ansökan vid 

prövning om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet.

Handläggare

4§ Avge yttrande till länsstyrelsen vid 

prövning om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet utifrån 9§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(1989:899).

VCM Gäller ej nya objekt och 

omfattande förändringar

Kapitel 22 Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

Anmärkning/

undantag från delegation



4, 10§§ Avge yttrande till mark- och miljödomstol 

över ansökan vid prövning om tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet.

VCM Gäller ej nya objekt och 

omfattande förändringar

4, 11§§ Avge yttrande till mark- och miljödomstol 

angående behov att komplettera en ansökan 

vid prövning om tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap, 8§ miljöbalken.

Handläggare

25§, 3 st Besluta i frågor att godkänna 

detaljutformning, återställningsarbeten, 

avvecklingsplan och metod för kontroll av 

ljudnivå samt vid behov kunna begära 

kontroll av ljudnivån, som 

miljöprövningsdelegationen i beslut om 

tillstånd till gruppstation för vindkraft 

överlåtit åt tillsynsmyndigheten att besluta 

om.

Handläggare

25§, 3 st Besluta om villkor av mindre betydelse som 

mark- och miljödomstol eller länsstyrelse i 

beslut om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet/vattenverk-samhet överlåtit åt 

tillsynsmyndigheten att fastställa.

VCM 

Kapitel 24 Tillstånds giltighet, omprövning mm

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
11§ Begära omprövning av tillstånd eller 

villkor.

VCM

Kapitel 26 Tillsyn

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
9§ Besluta att meddela föreläggande och 

förbud.

Handläggare

13§ Besluta att ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättsinnehavare att lämna uppgift 

om ny ägares eller 

nyttjanderättsinnehavares namn och adress.

Handläggare

15§ Besluta att sända ett föreläggande eller 

förbud, som meddelats mot någon i 

egenskap av ägare till fastighet m m till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret.

Handläggare

14, 17-18§§ Besluta om förelägganden och förbud med 

vite eller förordna om rättelse på den 

ansvariges bekostnad att gälla omedelbart 

även om verkställighet eller särskild 

handräckning om ärendet är så brådskande 

att nämndens beslut inte kan avvaktas.

Ordf/v ordf

19§, 3 st Besluta att begära att den som bedriver 

verksamhet som kan befaras medföra 

olägenhet för människors hälsa eller 

påverka miljön skall lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.

Handläggare

20§ Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport.

Handläggare

21§ Förelägga den som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter 

och handlingar som behövs för tillsynen.

Handläggare

22§, 1 st 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. Om det är lämpligare, 

besluta att sådan undersökning ska utföras 

av någon annan eller utse någon annan att 

göra undersökningen.

Handläggare

22§, 3 st Besluta att förena beslut om undersökning 

med förbud att överlåta berörd fastighet 

eller egendom till dess undersökningen är 

slutförd.

VCM

26§ Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas.

Handläggare

Kapitel 27 Avgifter

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
1 och 3§§ Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa inom miljöbalkens 

område.

Handläggare

Besluta om nedsättning av avgift enligt 4 

och 23§§ i kommunens taxa inom 

miljöbalkens område.

VCM

Kapitel 28 Tillträde mm

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
1, 6, 8§§ Begära hjälp av polismyndigheten för att 

kunna utöva tillsyn.

VCM

7§ Besluta att meddela förbud vid vite att 

rubba eller skada mätapparat eller liknande 

utrustning som behöver sättas ut vid 

undersökningar.

VCM

Kapitel 30 Miljösanktionsavgifter

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
3§ Besluta om miljösanktionsavgift upp till en 

summa om

a) max 10 000 kr

b) max 25 000 kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a) 

Handläggare

b) VCM



Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

12-14, 16,

18-19§§

Besluta i ärende om avloppsanordning och 

utsläpp av avloppsvatten.

Handläggare

17-19§§ Besluta i ärende om värmepumpar. Handläggare

20c§ Besluta att en täkt är avslutad. Handläggare

20d§ Underrätta Skatteverket om tillståndspliktig 

täktverksamhet bedrivs av annan än den 

som har fått tillstånd för verksamheten.

Handläggare

22, 26§§ Avge yttrande till länsstyrelse i 

anmälningsärende angående mindre ändring 

av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.

Handläggare

27§ Besluta i anmälningsärende om 

försiktighetsmått eller förbud och i de fall 

ingen åtgärd krävs från nämnden underrätta 

den som har gjort anmälan om detta. 

Handläggare

49§ Besluta i tillsynsärenden om miljöfarlig 

verksamhet som avses i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) 

och förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (1989:899). Omfattar även 

rätt att besluta att lämna klagomål utan 

åtgärd i tillsynsärenden som omfattas av 

miljöbalken. 

Handläggare

Avfallsförordningen (2011:924)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
36, 40§§ Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden 

om tillstånd till yrkesmässig transport av 

avfall.

Handläggare

59§ Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 

verksamhet hanterar annat avfall än 

hushållsavfall.

Handläggare

84§ Besluta i tillsynsärende om avfallshantering 

utifrån 15 kap miljöbalken. 

Handläggare

Renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering i Skellefteå kommun (från 2018-04-20)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
33-34§§ Besluta i ärenden gällande kompostering av 

matavfall och liknande avfall samt 

omhändertagande av latrin.

Handläggare

35-36§§ Besluta i ärenden gällande utsträckt 

hämtningsintervall för restavfall och avfall 

från små avloppsanläggningar.

Handläggare

40§ Besluta i ärenden gällande eget 

omhändertagade och befrielse från 

skyldigheten att lämna hushållsavfall till 

kommunen.

Handläggare

Förordningen om områdesskydd (1998:1252)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
24§ pkt 8 (vso) Besluta om att förelägga ägare och 

innehavare av särskild rätt till marken att 

inom en viss tid yttra sig.

Handläggare

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
12§ Besluta (utan vite) i ärende om åtgärder för 

att bestämmelser enligt 2-4§§ lagen ska 

efterlevas.

Handläggare

Strålskyddslagen (2018:396)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
8 kap, 4§ Begära upplysningar eller handlingar som 

behövs för tillsynen.

Handläggare

8 kap, 6§ Meddela föreläggande i tillsynsärende. Handläggare

8 kap, 8§ Omhänderta radioaktivt material eller 

teknisk anordning som innehåller 

radioaktivt ämne eller kan alstra strålning.

VCM

8 kap, 9§ Försegla utrymmen där verksamhet med 

joniserande strålning bedrivs samt tekniska 

anonrdningar som innehåller radioaktivt 

ämne eller kan alstra strålning för att 

förebygga olovlig användning.

VCM

8 kap, 11-12§ Begära hjälp av polismyndigheten för att 

kunna utöva tillsyn.

VCM

10 kap, 4§ Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa inom strålskyddslagens 

område.

Handläggare

Ordningslagen (1993:1617)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
3 kap, 2, 15§§ Avge yttrande till polismyndigheten i 

ärenden inom nämndens 

verksamhetsområde.

Handläggare

Lokala ordningsförskrifter för Skellefteå kommun (från 2019-09-24)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

7, 10-11, 14§§ Avge yttrande till polismyndigheten 

beträffande:

Störande buller

Affischering

Högtalarutsändning 

Ambulerande försäljning   

Handläggare



15-17§§ Besluta i tillsynsärende kring hundhållning. Handläggare

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (från 2013-09-17)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
2§ Besluta i ärende om tillstånd att inom 

område med detaljplan hålla:

1. nötkreatur, häst, get får eller svin,

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är 

sällskapsdjur,

3. orm.

Handläggare 

5§ Besluta i anledning av anmälan om att få 

anordna gödselstad eller annan upplagsplats 

för djurspillning inom område med 

detaljplan.

Handläggare 

6§ Besluta i anledning av anmälan att anordna 

upplag av petroleum- olje- eller 

tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller 

andra produkter som kan förorena 

vattentäkt.

Handläggare 

13§ Besluta i ärende gällande dispens från 

föreskrifterna.

Handläggare 

14§ Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa inom miljöbalkens 

område.

Handläggare 

Bilskrotningsförordningen (2007:186)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
6§ Avge yttrande i ärenden om auktorisation 

av bilskrotare.

Handläggare

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
4§, 1 st Meddela beslut om åtgärder som krävs till 

skydd för människors hälsa i fråga om 

transportmedel, bagage och annat gods samt 

djur.

Handläggare

10§ Underrätta Folkhälsomyndigheten vid 

information om ett misstänkt internationellt 

hot mot människors hälsa.

Handläggare

17, 22-23§§ Vidta åtgärd som krävs för att skydda 

människors hälsa.

Handläggare

24 § Utfärda saneringsintyg. Handläggare

25§ Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa för åtgärder enligt lagen.

Handläggare

Smittskyddslagen (2004:168)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
6 kap, 9-10§§ Underrätta smittskyddsläkaren om uppgifter 

som denne behöver för att fullgöra sina 

skyldigheter enligt lagen.

Handläggare

Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

5 kap 3§ Besluta om ändring av stadigvarande 

tillstånd och tillfälliga tillstånd till 

försäljning av tobaksvaror.

Handläggare

5 kap 9§ Besluta om tillstånd till försäljning efter 

ansökan från konkursbo.

Handläggare

6 kap 2§ Besluta om föreläggande avseende 

skyltning av rökfria miljöer.

Handläggare

7 kap 9, 12§§ Besluta att (utan vite) meddela 

föreläggande och förbud utom avseende 

förbud mot fortsatt verksamhet.

Handläggare

7 kap 9, 15§§ Besluta om föreläggande och förbud med 

vite.

Ordförande

7 kap 10§ 1p Besluta att återkalla försäljningstillstånd 

när tillståndet inte längre nyttjas.

Handläggare

7 kap 17§ Begära upplysningar, handlingar, 

varuprover och liknande som behövs för 

tillsynen.

Handläggare

7 kap 19§ Besluta att begära hjälp av 

polismyndigheten för att kunna utöva 

tillsyn.

VC

Förordningen om tobak och liknande produkter (2019:223)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

4 kap 1§ Beslut att förlänga handläggningstiden med 

högst fyra månader när det är nödvändigt 

på grund av utredningen.

Handläggare

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersät

tare

17§ Besluta i ärenden med anledning av 

anmälan om försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter.

Handläggare

28§ Besluta att (utan vite) meddela 

föreläggande och förbud som behövs för att 

lagstiftiftningen ska följas.

Handläggare

29§ Besluta om varning eller förbud att fortsätta 

försäljning av tobaksfria nikotiinprodukter i 

högst sex månader.

Handläggare

31§ Besluta om föreläggande och förbud med 

vite.

Ordförande

32§ Begära upplysningar, handlingar, 

varuprover och liknande som behövs för 

tillsynen.

Handläggare



34§ Besluta att begära hjälp av 

polismyndigheten för att kunna utöva 

tillsyn.

VC

40§ Besluta om avgift enligt kommunens taxa. Handläggare

Alkohollagen 2010:1622
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

5 kap 5§ Besluta i ärenden om anmälan av 

försäljning eller servering av folköl.

Handläggare

8 kap 1-2§§ Besluta om tillfälligt serveringstillstånd upp 

till tre månader för allmänheten och för 

slutna sällskap.

Handläggare

8 kap 1-2§§ Besluta att bevilja tillfälliga 

serveringstillstånd för slutna sällskap vid 

enstaka tillfälle till kl 03.00 (bröllop). 

Handläggare

8 kap 3§ Besluta i ärenden om anmälan att krydda 

egen snaps. 

Handläggare

8 kap 4§ Besluta om serveringstillstånd för catering 

och godkännande av lokal för servering vid 

catering.

Handläggare

8 kap 6-7§§ Besluta i ärenden om provsmakning. Handläggare

8 kap 12§ Besluta vid prövning av ny delägare. Handläggare

8 kap 14§ Besluta om tillfälligt tillstånd till gemensam 

serveringsyta för allmänheten.

Handläggare

9 kap 17§ Besluta om erinran. Handläggare

9 kap 18§ p1 Besluta att återkalla tillstånd för servering 

när tillståndet inte längre nyttjas.

Handläggare

9 kap 19§ Besluta om varning eller förbud att fortsätta 

verksamheten med servering eller 

försäljning (av folköl).

Handläggare

Lagen om receptfria läkemedel (2009:730)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

21§ Rapportera brister till Läkemedelsverket. Handläggare

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

12§ SLVFS 

2001:30, omtryck 

LIVSFS 2017::2

Fastställa program för faroanalys enligt 2 

c§ samt undersökningsprogram och dess 

parametrar, provtagningspunkter och 

frekvensen av normal respektive utvidgad 

undersökning.

Handläggare

Livsmedelslagen (2006:804)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

20§ Begära upplysningar eller handlingar som 

behövs för kontrollen.

Handläggare

22§ Beslut att meddela förelägganden och 

förbud som behövs för att livsmedelslagen, 

lagen om animaliska biprodukter och de 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 

lagarna, de EU- och EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt de beslut som 

har meddelats med stöd av EU- och EG-

bestämmelserna ska följas.

Handläggare

23, 26§§ Besluta om förelägganden och förbud med 

vite eller förordna om rättelse på den 

ansvariges bekostnad att gälla omedelbart 

om ärendet är så brådskande att nämndens 

beslut inte kan avvaktas.

Ordförande

24§ LL,

34§ Livsmedels-

förordningen

Beslut att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar föreligger – att låta förstöra 

varan på ägarens bekostnad, om varans 

värde kan antas understiga 25 000 kronor.

Handläggare

25§ Efter underrättelse från smittskyddsäkaren 

om att smitta sprids eller misstänks spridas 

genom livsmedel vidta åtgärder för att spåra 

smittan och undanröja risken för 

smittspridning.

Handläggare

27§ Begära hjälp av polismyndigheten för att 

kunna utöva livsmedelskontroll eller 

verkställa beslut.

VCM

30 c§,

39 a-g § 

Livsmedels-

förordningen

Besluta om sanktionsavgift upp till en 

summa om

a) max 10 000 kr  

b) max 25 000 kr

a) 

Handläggare

b) VCM

33§   Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. Gäller inte beslut 

om sanktionsavgift.

Handläggare

Livsmedelsförordningen (2006:813)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

8§ Beslut om skyldighet för den som är 

sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 

genomgå läkarundersökning om det behövs 

av livsmedel-hygieniska skäl.

Handläggare

23§ Besluta i frågor om registrering av 

livsmedelsanläggning.

Handläggare

37§ Underrätta Livsmedelsverket om salmonella 

påvisats i livsmedel.

Handläggare

38§ Underrätta Livsmedelsverket om att ett 

livsmedel innebär risk för människors 

hälsa.

Handläggare

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2021:176)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare



4-7§§ Beslut om avgift för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet i enlighet med 

kommunens taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen.

Handläggare

18§ Beslut om att sätta ned eller efterskänla 

avgiften.

VCM

8§ Beslut om avgift för offentlig kontroll som 

utförs efter klagomål och som är nödvändig 

för att undersöka den påstådda bristen.

Handläggare

9§ Beslut om avgift för offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var planerad och blivit 

nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

påvisats.

Handläggare

11§ Beslut om avgift för registrering i enlighet 

med kommunens taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelslagstiftningen.

Handläggare

16§ Beslut om avgift för offentlig kontroll eller 

annan offentlig verksamhet som har 

meddelats i föreskrift av Livsmedelsverket.

Handläggare

Förordningen om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland (2006:812)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

12§ Besluta om avgift för importkontroll. Handläggare

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006:1165)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

3-6§§ Beslut om risk och erfarenhetsklassning av 

foderföretagare och företagare som befattar 

sig med animaliska biprodukter samt beslut 

om årlig kontrollavgift  i enlighet med 

kommunens taxa.

Handläggare

11§ Beslut om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften.

VCM

12 § 1 st Beslut om avgift för kostnader för offentlig 

kontroll som utförs efter klagomål och som 

är nödvändig för att undersöka den 

påstådda bristen.

Handläggare

12 § 2 st

(EU) 2017/625

art 79.2 c

Beslut om avgift för offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var planerad och som 

blivit nödvändig efter det att bristande 

efterlevnad påvisats.

Handläggare

13 a§ Beslut, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 

2017/625, att avgift i ett enskilt fall inte ska 

tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag 

skulle vara oekonomiskt med hänsyn till 

kostnaderna för uttaget och de totala 

förväntade inkomsterna från avgiften.

VCM

EU-förordningen 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen mm
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

Artikel 138

2 c-e, g-i

Besluta om åtgärder vid bristande 

efterlevnad för att avhjälpa brister så 

lagstiftningen följs. 

Handläggare

Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

21§ Begära upplysningar eller handlingar som 

behövs för kontrollen.

Handläggare

23§,

12§ Förord- ningen 

om foder och 

animaliska 

biprodukter

Beslut att meddela förelägganden och 

förbud som behövs för att lagen, de 

föreskrifter som meddelats med stöd av 

lagen, de EU- och EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen och de beslut som har 

meddelats med stöd av EU- och EG-

bestämmelserna ska följas.

Handläggare

24, 26§§ Besluta om förelägganden och förbud med 

vite eller förordna om rättelse på den 

ansvariges bekostnad att gälla omedelbart 

om ärendet är så brådskande att nämndens 

beslut inte kan avvaktas.

Ordförande

25§ Beslut att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde kan antas understiga 25 000 

kronor.

Handläggare

27§ Begära hjälp av polismyndigheten för att 

kunna utöva kontroll och verksamtälla 

beslut enligt lagstiftningen.

VCM

30 a-e § Besluta om sanktionsavgift upp till en 

summa om

a) max 10 000 kr

b) max 25 000 kr

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a) 

Handläggare        

b) VCM

33§ Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas.

Handläggare

Förordningen om foder och animaliska biprodukter (2006:814)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

19§ Underrätta Jordbruksverket om kontrollen 

visat att ett foder kan innebära risk för djurs 

eller människors hälsa.

Handläggare

Lagen om bostadsanpassningbidrag (2018:222)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare



18§ Besluta om bostadsanpassningbidrag upp 

till en summa om

a) max 250 000 kr

b) max 500 000 kr

a) 

Handläggare

b) VCBA

§ 105/05 KF Besluta om bidrag till elsanering enligt 

regler fastställda av kommunfullmäktige 

2005-05-24.

Handläggare

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

5§ Beslut om att av den som driver 

serveringsställe begära de upplysningar och 

handlingar som behövs för tillsynen.

Handläggare

5§ Beslut om att begära tillträde till sådana 

lokaler, områden och entréer som avses i 3§ 

för att utöva tillsynen.

Handläggare

6§ Beslut att hos Polismyndigheten begära 

sådan hjälp som behövs för genomförande 

av åtgärder enligt lagens 5§.

Handläggare

7-8§§ Beslut om föreläggande att vidta 

smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och 

anslutande föreskrifter för att förhindra 

spridning av det virus som orsakar covid-

19.

Handläggare

7-8§§ Beslut om förbud mot öppethållande av 

serveringsställe, för viss tidsperiod eller 

tillsvidare.

Handläggare

7-8§§ Beslut om förbud mot öppethållande 

avseende viss del av serveringsställe, för 

viss tidsperiod eller tillsvidare.

Handläggare

7-8§§ Beslut om förbud mot öppethållande av 

hela eller del av serveringsställe under vissa 

tider på dygnet.

Handläggare

7§, 3 st Beslut om förordnande att ett föreläggande 

eller förbud ska börja gälla vid en annan 

tidpunkt än den som anges i 7§ tredje 

stycket.

Handläggare

Återkallelse av ett föreläggande eller 

förbud som meddelats med stöd av 

delegering.

Handläggare

Besluta att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning, exempelvis obefogade 

klagomål.

Handläggare

Fysisk planering

Plan- och bygglagen (2010:900)
Kapitel 4 Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare

2, 41§§ Besluta att påbörja upprättande av 

detaljplan eller områdesbestämmelse som 

överensstämmer med översiktsplan.

ACFP

Kapitel 5 Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare
2, 5§§ Beslut om planbesked i de fall stöd för den 

avsedda åtgärden finns i en aktuell eller 

aktualitetsförklarad översiktsplan.

ACFP

4§ Beslut om överenskommelse med sökanden 

att planbesked får lämnas senare än inom 

fyra månader.

ACFP

Kapitel 9 Bygglov, rivningslov och marklov m.m.

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare

Anmärkning/

undantag från delegation
2*, 8, 9, 14§§

6 kap, 3§ PBF

6 kap, 1§ p2, 4, 7-

8 och p10 PBF

Lov inom detaljplan el. 

områdesbestämmelser

Beslut om att bevilja bygglov inom ramen 

för vad som anges i 9 kap. 30-30a, 31b-d, 

32-32a §§ PBL. 

                                                                                                       

Lov utom detaljplan el. 

områdesbestämmelser

Beslut om att bevilja bygglov inom ramen 

för vad som anges i 9 kap. 31-31a §§ PBL

Handläggare *Beslut om att bevilja bygglov 

för nybyggnad utanför 

detaljplan får fattas på 

delegation endast i följande 

ärenden:

1) inom ramen för de villkor 

som bestämts i bindande 

förhandsbesked 

2) där fastigheten redan är 

ianspråktagen/ tomtplatsen 

redan är prövad enl. 2 kap. 

PBL

3)vindskydd/grillplats/annan 

mindre byggnad för allmänt 

ändamål

8§ första stycket 1 

och 6 kap, 3, 3a, 4, 

4a §§ PBF

Samt gällande 

skyltprogram 

beslutat av KF.

Skyltar och ljusanordningar

Beslut om att bevilja bygglov för 

uppsättande, flytt samt väsentlig ändring av 

skyltar eller ljusanordningar.

Handläggare

10, 34§§ Rivningslov

Beslut om att bevilja rivningslov inom 

ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 

34 § PBL*.

Handläggare *Delegation gäller inte om 

byggnaden/byggnadsdelen:

1). omfattas av rivningsförbud i 

detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller

2). bör bevaras på grund av 

byggnadens eller bebyggelsens 

historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga eller konstnärliga 

värde.



11-13, 35§§ Marklov

Beslut om att bevilja marklov inom ramen 

för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL 

Handläggare

14§ Bygglov, rivningslov, marklov för 

åtgärder som inte kräver lov

Beslut om att bevilja lov för åtgärder som 

inte kräver lov, inom ramen för 

föreskrifterna.

Handläggare

19§ Villkorsbesked

Lämna villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 19 § PBL.

Handläggare

22§ Kompletteringsföreläggande

Förelägga sökande att lämna in 

kompletteringar inom viss tid om ansökan 

är ofullständig, inom ramen för 

föreskrifterna. Beslut om att avvisa ärenden 

som inte kompletteras enligt föreläggandet.

Handläggare

27§ Förlängd handläggningstid

Beslut om att förlänga handlägg-ningstiden 

för ett lovärende/ förhandsbesked en gång 

med högst tio veckor utöver de ursprungliga 

tio veckorna. Beslut inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 27 § PBL.

Handläggare

33§ Tidsbegränsat lov

Beslut om att bevilja tidsbegränsat bygglov 

inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § 

PBL.

Handläggare

Kapitel 10 Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare

Anmärkning/

undantag från delegation
6 kap, 10§ PBF Kompletteringsföreläggande

Förelägga sökande att lämna in 

kompletteringar inom viss tid om anmälan 

är ofullständig, inom ramen för 

föreskrifterna i 6 kap 10 § PBF. Beslut om 

att avvisa ärenden som inte kompletteras 

enligt föreläggandet.

Handläggare

4§ Särskilt beslut om ibruktagande

Beslut om att de delar av ett byggnadsverk 

som omfattas av ett startbesked får tas i 

bruk innan ett slutbesked lämnats.

Handläggare

12-13§§ Utse ny kontrollansvarig

Utse ny kontrollansvarig (efter förslag från 

byggherren) om en kontrollansvarig har 

lämnat sitt uppdrag.

Handläggare

22§ första stycket 

1

Startbesked i ärenden där tekniskt 

samråd ej behövs

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 

kap. 14 § inte behövs något tekniskt 

samråd.

Handläggare

22§ första stycket 

2 

Föreläggande inför prövning av 

startbesked i ärenden där tekniskt 

samråd ej behövs

Beslut att förelägga byggherren att lämna in 

de ytterligare handlingar som behövs för 

prövningen av startbesked i de ärenden där 

det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs 

något tekniskt samråd.

Handläggare

23–24§§ Startbesked

Beslut att med startbesked godkänna att en 

åtgärd får påbörjas.*

Att i startbeskedet fastställa/bestämma 

följande:

- Fastställa den kontrollplan som ska gälla 

med uppgift om vem eller vilka som är 

sakkunniga eller kontrollansvariga

- Bestämma de villkor som behövs för att få 

påbörja åtgärden

- Bestämma de villkor och ungefärlig 

tidpunkt för utstakning, om utstakning 

behövs enligt 10 kap 26 § PBL

- Bestämma de handlingar som ska lämnas 

inför beslut om slutbesked

- Ge de upplysningar om krav enligt annan 

lagstiftning som behövs

Handläggare *Delegation gäller inte om 

ärendet avser anmälan om 

rivning och den aktuella 

byggnaden bör bevaras på 

grund av byggnadens eller 

bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga 

eller konstnärliga värde.

18§ andra stycket Undantag från krav på kontrollplan vid 

vissa rivningsåtgärder

Beslut om att det för rivningsåtgärder i ett 

enskilt fall inte behövs någon kontrollplan

Handläggare

29§ Kompletterande villkor

Beslut om kompletterande villkor för bygg- 

eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen, 

enligt förutsättningarna som anges.

Handläggare

34-37§§ Slutbesked /  ibruktagande

Beslut om slutbesked respektive beslut om 

interimistiskt slutbesked enligt 

föreskrifterna i 10 kap 34-37 § § PBL

Handläggare

Kapitel 11 Tillsyn, tillträde, ingripanen och påföljder



Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare

Anmärkning/

undantag från delegation
5§ Beslut om att inte ingripa

Beslut i ärenden som avser anmälan om 

olovligt byggande  där 

förutsättningar/behov av att ingripa enligt 

11 kap PBL inte föreligger.

Handläggare

5§                       

Boverkets 

föreskrifter och 

allmänna råd 

(2011:13) om 

avhjälpande av 

enkelt avhjälpta 

hinder till och i 

lokaler dit 

allmänheten har 

tillträde och på 

allmänna platser, 

HIN 2- med 

löpande 

ändringsförfatt-

ningar

Beslut om att inte ingripa (HIN)

Beslut i ärenden som avser anmälan om 

enkelt avhjälpta hinder  där 

förutsättningar/behov av att ingripa enligt 

PBL och anslutande föreskrifter inte 

föreligger och åtgärder inte kan avkrävas.

Handläggare

 5§ Beslut om att inte ingripa

Beslut i ärenden som avser ovårdad 

tomt/byggnad  där förutsättningar/behov av 

att ingripa enligt 11 kap PBL inte 

föreligger.

Ordförande

7§ Ingripandebesked

Avge skriftligt ingripandebesked inom 

ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL

Handläggare

9§ Biträde av polismyndigheten

Begära biträde av polismyndigheten för 

tillträde till fastigheter och byggnadsverk, 

inom ramen för föreskrifterna i 

11 kap. 8 § PBL

VCB

17§ Lovföreläggande

Förelägga fastighetens eller 

byggnadsverkets ägare att inom viss tid 

söka lov, om det är sannolikt att lov kan ges 

för åtgärden. 

Handläggare

18§ Underhållsutredning

Föreläggande om synpunkter i enlighet med 

föreskrifterna i 11 kap. 18 § PBL 

Handläggare Delegation gäller endast för 

föreläggande om 

synpunkter/kostnadsfrågan 

inför beslut i nämnden.

24§ Stängsel kring industrianläggningar 

Föreläggande om att anordna stängsel kring 

byggnadsverk för industriändamål som inte 

används, om det behövs till skydd mot 

olycksfall.

Handläggare

30-32, 37§§ Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd.

Handläggare

33 p1, 37§§ Förbud mot användning av 

byggnadsverk

Beslut om förbud mot användning av hela 

eller delar av byggnadsverk om 

byggnadsverket har säkerhetsbrister.

Handläggare

33 p2, 37§§ Beslut om förbud mot användning av hela 

eller delar av byggnadsverk, om det inte 

finns förutsättningar för att ge slutbesked 

enligt 10 kap 34-35 § § PBL.

Handläggare

30-33, 37§§ Förbud förenade med vite

Förbud mot fortsatt arbete/åtgärd samt 

förbud mot användning av byggnadsverk i 

ärenden där förbud förenas med vite.

Ordförande

34 § Byte av/ ingripande mot 

funktionskontrollant

Beslut att utse annan funktionskontrollant 

som avses i 8 kap 25 § PBL, om den förre 

har åsidosatt sina skyldigheter, samt anmäla 

beslutet till den som certifierat 

kontrollanten.

Handläggare

35 § första stycket 

1

Ingripande mot kontrollansvarig

Beslut att entlediga kontrollansvarig som 

åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 kap. 11 

§ PBL samt underrätta den som certifierat 

den kontrollansvarige om beslutet.

Handläggare

35 § första stycket 

2

Byte av kontrollansvarig

Beslut att utse ny kontrollansvarig efter 

förslag från byggherren.

Handläggare

39 § Handräckning

Ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten för att genomföra 

en åtgärd som avses i 11 kap. 8 § eller när 

någon har underlåtit att utföra arbete eller 

vidta en åtgärd som har förelagts denne 

enligt 11 kap. 19-24 § § PBL.

Handläggare



40-44 §§ Anteckningar i fastighetsregistret

Anmäla beslut om förelägganden/ förbud 

som avses i 11 kap 40 § PBL till 

inskrivningsmyndigheten, samt anmäla att 

sådana anteckningar ska tas bort ur 

fastighetsregistret enligt föreskrifterna.

Handläggare

Kapitel 12 Byggnadsnämnden

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/

Ersättare
8-11 §§                

Gällande taxa 

beslutad av KF

Avgifter

Besluta om avgifter i enskilda fall med 

tillämpning av gällande taxa som beslutats 

av kommunfullmäktige.

Handläggare

Plan- och byggförordningen (2011:338)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

Anmärkning/

undantag från delegation
3 kap, 21§ Genomförande av egenskapskraven vid 

senare tidpunkt

Beslut om att de tekniska egenskapskraven 

inte behöver utföras förrän vid en viss 

senare tidpunkt, om ärendet gäller en 

ombyggnad som ska genomföras i etapper 

och situationen uppfyller förutsättningarna i 

3 kap 21 § PBF.

Handläggare

8 kap, 25§ PBL

5 kap, 1§ PBF med 

anslutande 

föreskrifter samt 

11 kap, 19-20 §§ 

PBL

Tillsyn över funktionskontroll av 

ventilationssystem

Besluta om föreläggande mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina 

skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 

ventilationssystem.

Handläggare Delegation gäller inte för 

förelägganden som förenas med 

vite.

8 kap, 6§ första 

stycket

5 kap, 9§

8 kap, 24§ PBL

11 kap, 19-20§§ 

PBL

Tillsyn över motordrivna anordningar i 

byggnadsverk 

Beslut om att förelägga den som äger eller 

ansvarar för en motordriven anordning 

installerad i ett byggnadsverk att se till att 

anordningen kontrolleras, om det behövs 

för att säkerställa att den uppfyller de krav 

som gäller för anordningen enligt 8 kap. 4 § 

PBL och anslutande föreskrifter.

Handläggare Delegation gäller inte för 

förelägganden som förenas med 

vite.

8 kap, 6§ andra 

stycket

Förordning

(EU) nr 2016/424

8 kap, 24§, 

11 kap, 19-20§§ 

PBL

Tillsyn över linbaneanläggningar

Beslut om att förelägga den som äger eller 

ansvarar för en linbaneanläggning om det 

behövs för att säkerställa att den uppfyller 

de krav som gäller för anläggningen enligt 

förordning (EU) nr 2016/424.

Handläggare Delegation gäller inte för 

förelägganden som förenas med 

vite.

5 kap, 12-16 §§ 

med tillhörande 

föreskrifter samt 

11 kap, 33§ PBL

Användningsförbud hissar och 

motordrivna anordningar

Besluta om användningsförbud för hissar 

och andra motordrivna anordningar.

Handläggare

Boverkets föreskrifter och allmänna råd
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
BBR

BFS 2011: 6 – med 

löpande 

ändringsförfatt-

ningar

BFS 2014:3, 1:21 

BFS 2016:6, 1:22

Mindre avvikelse (BBR) Beslut att medge 

mindre avvikelse från föreskrifterna om det 

finns särskilda skäl och byggnadsprojektet 

ändå antas bli tekniskt tillfredsställande och 

det inte finns någon avsevärd olägenhet från 

annan synpunkt.

Handläggare

Tillämpning av 

europeiska 

konstruktions-

standarder 

(eurokoder)

BFS 2011:10 – 

med löpande 

ändringsförfattning

ar

BFS 2015:6- EKS 

10, 3 §

Mindre avvikelse (EKS)

Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl 

och byggnadsprojektet ändå kan antas bli 

tekniskt tillfredsställande och det inte finns 

någon avsevärd olägenhet från annan 

synpunkt.

Handläggare

BFS 2011:12- H12 

om hissar och vissa 

andra motordrivna 

anordningar - med 

löpande ändrings-

författningar

Besiktningsintervall hissar och 

motordrivna anordningar och anstånd 

med besiktningskontroll

Beslut att bevilja längre 

besiktningsintervall i ett enskilt fall och 

anstånd med besiktningskontroll om 

förutsättningarna enligt gällande föreskrift 

är uppfyllda.

Handläggare

BFS 2011:16 -

OVK 1 om 

funktionskontroll 

av 

ventilationssystem 

och certifieringar 

av sakkunniga 

funktionskontrollan

ter

- med löpande 

ändringsförfatt-

ningar

Senare besiktningstidpunkt

Beslut att bevilja senareläggning av 

besiktningstidpunkt i fall där det finns 

särskilda skäl och förutsättningarna enligt 

gällande föreskrift är uppfyllda

Handläggare



Lagen om färdigställandeskydd (2014:320)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
2-3§§ Färdigställandeskydd

Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte, 

enligt de förutsättningar som anges i lagen.

Handläggare

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare

Anmärkning/

undantag från delegation
5-10§§ Yttrande till länsstyrelsen                   

Avge yttrande till länsstyrelsen.

Handläggare

12§ Föreläggande och förbud           Beslut 

om föreläggande och förbud som behövs i 

ett enskilt fall för att lag och föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen ska 

efterlevas.

Handläggare Delegation gäller inte för 

förelägganden eller förbud som 

förenas med vite.

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
4 kap, 25§ Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten.

Ordförande

5 kap, 3§ tredje 

stycket

Besluta att påkalla fastighetsreglering som 

behövs för att mark och vatten ska kunna 

användas för bebyggelse på ett 

ändamålsenligt sätt.

Ordförande

14 kap, 1a§ första 

stycket 3-7

Besluta att ansöka om 

fastighetsbestämning.

Ordförande

15 kap, 7§ Rätt att överklaga beslut. Ordförande

15 kap, 11§ Godkännande av förrättning, 

förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.

Ordförande

Anläggningslagen 1973:1149)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
18§ Rätt att påkalla förrättning. Ordförande

21§ Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten.

Ordförande

30§ Godkännande av beslut eller åtgärd. Ordförande

Ledningsrättslagen (1973:144)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
28 § Godkännande av beslut eller åtgärd. Ordförande

Lagen om lägenhetsregister (2006:378)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
10-11§§ Besluta i ärenden om fastställande av 

belägenhetsadresser och lägenhetsnummer.

Handläggare

Avgift för uppdragsverksamhet
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/

ersättare
Gällande taxa 

beslutad av KF

Beslut om att sätta ner eller efterskänka 

avgift.

VCL



Miljö och hälsa

Miljöbalken (1998:808)

Kapitel 6 Miljöbedömningar

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

24§ Avge yttrande till verksamhetsutövaren i 

fråga om en verksamhet eller åtgärd kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan 

och miljökonsekvensbeskrivningens 

innehåll och omfattning 

(undersökningssamråd). 

Handläggare

29§ Avge yttrande till verksamhetsutövare 

eller tillståndsprövande myndighet över 

miljökonsekvensbeskrivningens 

omfattning, utformning och avgränsning 

(avgränsningssamråd).

Handläggare

8§ Avge yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i ett 

mål eller ärende. (Yttrande som i 

förekommande fall bara avges över 

MKB:n).

Handläggare

3, 5-7§§ Bedömning av miljöpåverkan i 

detaljplan.

ACFP

Kapitel 7 Skydd av områden

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

15,

18b-c§§

Besluta i ärenden gällande 

strandskyddsdispens.

Handläggare

22§ Besluta i ärenden gällande föreskrifter 

inom vattenskyddsområde.

Handläggare

Kapitel 9 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

9§ Besluta i tillsynsärende så att olägenheter 

för männskors hälsa inte uppkommer och 

om åtgärder för bekämpning av ohyra och 

andra skadedjur.

Handläggare

14§ Underrätta smittskyddsläkaren om 

iakttagelser som kan vara av betydelse för 

smittskyddet av människor.

Handläggare

15§ Vidta nödvändiga åtgärder för att smitta 

inte ska föras över till människa från ett 

sällskapsdjur eller objekt som innehas av 

privatperson och misstänks bära på en 

allvarlig smittsam sjukdom.

VCM

Kapitel 10 Verksamheter som orsakar miljöskador

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

2-4§§ Besluta i ärende om ansvar för 

verksamhetsutövare eller den som annars 

är efterbehandlingsansvarig att utreda, 

utföra och bekosta avhjälpande åtgärder.

Handläggare

14§ Besluta om de åtgärder som vidtagits vid 

miljöskada är lämpliga och tillräckliga 

eller förelägga verksamhetsutövaren att 

vidta de åtgärder för avhjälpande som 

behövs.

VCM

Kapitel 11 Vattenverksamhet

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

9§ Besluta i ärende om vattenverksamhet. Handläggare

9a§ Besluta i anmälningsärende enligt 19 och 

23§§ förordningen om vattenverksamhet 

(1998:1388).

Handläggare

9b§ Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 

om tillstånd för markavattning eller i 

ärende om vattenverksamhet.

Handläggare

9b§ Avge yttrande till mark- och miljödomstol 

i ärende om tillstånd för 

vattenverksamhet.

Handläggare



Kapitel 12 Jordbruk och annan verksamhet

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

6§ Avge yttrande till länsstyrelsen eller 

skogsstyrelsen i ärende angående anmälan 

för samråd för verksamhet/åtgärd som 

väsentligt kan komma att ändra eller 

skada naturmiljön.

Handläggare

7-10§§ Besluta i tillsynsärende om miljöhänsyn i 

jordbruket.

Handläggare

10§ Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 

om dispens för djurhållning och 

gödselhantering enligt 9§ förordning om 

miljöhänsyn i jordbruket (1998:915).

Handläggare

Kapitel 14 Kemiska produkter och biotekniska organismer

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

1 kap 6§, 2 kap, 

40-41§§             

SFS 2014:425

Besluta i ärende om användning av 

växtskyddsmedel och spridning av 

bekämpningsmedel enligt förordning om 

bekämpningsmedel (2014:425) och 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2015:2).

Handläggare

7 kap, 1§ NFS 

2017:5

Besluta i ärende om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor och spillolja enligt 

Naturvårdsverkts föreskifter (NFS 

2017:5).

Handläggare

46§ SFS 

2016:1128

Besluta i ärende om köldmedium och f-

gaser enligt förordning om fluorerade 

växthusgaser (2016:1128).

Handläggare

Avge yttranden till 

Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen i 

tillståndsärenden och övriga ärenden där 

yttrande begärs enligt förordning om 

kemiska produkter eller biotekniska 

organismer (2008:245).

Handläggare

Kapitel 15 Avfall

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

24-25§§ Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 

själv återvinna och bortskaffa avfall.

Handläggare

26§ Förelägga den som är ansvarig för 

nedskräpning att iordningställa platsen 

samt vidta erforderliga förebyggande 

åtgärder.

Handläggare

Kapitel 19 Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

4§ Avge yttrande till länsstyrelsen angående 

behov att komplettera en ansökan vid 

prövning om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet.

Handläggare

4§ Avge yttrande till länsstyrelsen vid 

prövning om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet utifrån 9§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(1989:899).

VCM Gäller ej nya objekt och 

omfattande förändringar

Kapitel 22 Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

4, 10§§ Avge yttrande till mark- och miljödomstol 

över ansökan vid prövning om tillstånd 

för miljöfarlig verksamhet.

VCM Gäller ej nya objekt och 

omfattande förändringar

4, 11§§ Avge yttrande till mark- och miljödomstol 

angående behov att komplettera en 

ansökan vid prövning om tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap, 8§ 

miljöbalken.

Handläggare

25§, 3 st Besluta i frågor att godkänna 

detaljutformning, återställningsarbeten, 

avvecklingsplan och metod för kontroll 

av ljudnivå samt vid behov kunna begära 

kontroll av ljudnivån, som 

miljöprövningsdelegationen i beslut om 

tillstånd till gruppstation för vindkraft 

överlåtit åt tillsynsmyndigheten att 

besluta om.

Handläggare



25§, 3 st Besluta om villkor av mindre betydelse 

som mark- och miljödomstol eller 

länsstyrelse i beslut om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet/vattenverk-samhet 

överlåtit åt tillsynsmyndigheten att 

fastställa.

VCM 

Kapitel 24 Tillstånds giltighet, omprövning mm

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

11§ Begära omprövning av tillstånd eller 

villkor.

VCM

Kapitel 26 Tillsyn

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

9§ Besluta att meddela föreläggande och 

förbud.

Handläggare

13§ Besluta att ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättsinnehavare att lämna uppgift 

om ny ägares eller 

nyttjanderättsinnehavares namn och 

adress.

Handläggare

15§ Besluta att sända ett föreläggande eller 

förbud, som meddelats mot någon i 

egenskap av ägare till fastighet m m till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret.

Handläggare

14, 17-18§§ Besluta om förelägganden och förbud 

med vite eller förordna om rättelse på den 

ansvariges bekostnad att gälla omedelbart 

även om verkställighet eller särskild 

handräckning om ärendet är så 

brådskande att nämndens beslut inte kan 

avvaktas.

Ordf/v ordf

19§, 3 st Besluta att begära att den som bedriver 

verksamhet som kan befaras medföra 

olägenhet för människors hälsa eller 

påverka miljön skall lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande 

åtgärder.

Handläggare

20§ Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport.

Handläggare

21§ Förelägga den som bedriver verksamhet 

eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter 

och handlingar som behövs för tillsynen.

Handläggare

22§, 1 st 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. Om det är 

lämpligare, besluta att sådan 

undersökning ska utföras av någon annan 

eller utse någon annan att göra 

undersökningen.

Handläggare

22§, 3 st Besluta att förena beslut om 

undersökning med förbud att överlåta 

berörd fastighet eller egendom till dess 

undersökningen är slutförd.

VCM

26§ Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas.

Handläggare

Kapitel 27 Avgifter

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

1 och 3§§ Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa inom miljöbalkens 

område.

Handläggare

Besluta om nedsättning av avgift enligt 4 

och 23§§ i kommunens taxa inom 

miljöbalkens område.

VCM

Kapitel 28 Tillträde mm

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

1, 6, 8§§ Begära hjälp av polismyndigheten för att 

kunna utöva tillsyn.

VCM

7§ Besluta att meddela förbud vid vite att 

rubba eller skada mätapparat eller 

liknande utrustning som behöver sättas ut 

vid undersökningar.

VCM

Kapitel 30 Miljösanktionsavgifter

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation



3§ Besluta om miljösanktionsavgift upp till 

en summa om

a) max 10 000 kr

b) max 25 000 kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a) Handläggare

b) VCM

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

12-14, 16,

18-19§§

Besluta i ärende om avloppsanordning 

och utsläpp av avloppsvatten.

Handläggare

17-19§§ Besluta i ärende om värmepumpar. Handläggare

20c§ Besluta att en täkt är avslutad. Handläggare

20d§ Underrätta Skatteverket om 

tillståndspliktig täktverksamhet bedrivs 

av annan än den som har fått tillstånd för 

verksamheten.

Handläggare

22, 26§§ Avge yttrande till länsstyrelse i 

anmälningsärende angående mindre 

ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 

verksamhet.

Handläggare

27§ Besluta i anmälningsärende om 

försiktighetsmått eller förbud och i de fall 

ingen åtgärd krävs från nämnden 

underrätta den som har gjort anmälan om 

detta. 

Handläggare

49§ Besluta i tillsynsärenden om miljöfarlig 

verksamhet som avses i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) 

och förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1989:899). 

Omfattar även rätt att besluta att lämna 

klagomål utan åtgärd i tillsynsärenden 

som omfattas av miljöbalken. 

Handläggare

Avfallsförordningen (2011:924)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

36, 40§§ Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden 

om tillstånd till yrkesmässig transport av 

avfall.

Handläggare

59§ Begära uppgifter av den som i 

yrkesmässig verksamhet hanterar annat 

avfall än hushållsavfall.

Handläggare

84§ Besluta i tillsynsärende om 

avfallshantering utifrån 15 kap 

miljöbalken. 

Handläggare

Renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering i Skellefteå kommun (från 2018-04-20)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

33-34§§ Besluta i ärenden gällande kompostering 

av matavfall och liknande avfall samt 

omhändertagande av latrin.

Handläggare

35-36§§ Besluta i ärenden gällande utsträckt 

hämtningsintervall för restavfall och 

avfall från små avloppsanläggningar.

Handläggare

40§ Besluta i ärenden gällande eget 

omhändertagade och befrielse från 

skyldigheten att lämna hushållsavfall till 

kommunen.

Handläggare

Förordningen om områdesskydd (1998:1252)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

24§ pkt 8 (vso) Besluta om att förelägga ägare och 

innehavare av särskild rätt till marken att 

inom en viss tid yttra sig.

Handläggare

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

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

12§ Besluta (utan vite) i ärende om åtgärder 

för att bestämmelser enligt 2-4§§ lagen 

ska efterlevas.

Handläggare

Strålskyddslagen (2018:396)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

8 kap, 4§ Begära upplysningar eller handlingar som 

behövs för tillsynen.

Handläggare

8 kap, 6§ Meddela föreläggande i tillsynsärende. Handläggare

8 kap, 8§ Omhänderta radioaktivt material eller 

teknisk anordning som innehåller 

radioaktivt ämne eller kan alstra 

strålning.

VCM



8 kap, 9§ Försegla utrymmen där verksamhet med 

joniserande strålning bedrivs samt 

tekniska anonrdningar som innehåller 

radioaktivt ämne eller kan alstra strålning 

för att förebygga olovlig användning.

VCM

8 kap, 11-12§ Begära hjälp av polismyndigheten för att 

kunna utöva tillsyn.

VCM

10 kap, 4§ Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa inom strålskyddslagens 

område.

Handläggare

Ordningslagen (1993:1617)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

3 kap, 2, 15§§ Avge yttrande till polismyndigheten i 

ärenden inom nämndens 

verksamhetsområde.

Handläggare

Lokala ordningsförskrifter för Skellefteå kommun (från 2019-09-24)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

7, 10-11, 14§§ Avge yttrande till polismyndigheten 

beträffande:

Störande buller

Affischering

Högtalarutsändning 

Ambulerande försäljning   

Handläggare

15-17§§ Besluta i tillsynsärende kring 

hundhållning.

Handläggare

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (från 2013-09-17)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

2§ Besluta i ärende om tillstånd att inom 

område med detaljplan hålla:

1. nötkreatur, häst, get får eller svin,

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är 

sällskapsdjur,

3. orm.

Handläggare 

5§ Besluta i anledning av anmälan om att få 

anordna gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom 

område med detaljplan.

Handläggare 

6§ Besluta i anledning av anmälan att 

anordna upplag av petroleum- olje- eller 

tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller 

andra produkter som kan förorena 

vattentäkt.

Handläggare 

13§ Besluta i ärende gällande dispens från 

föreskrifterna.

Handläggare 

14§ Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa inom miljöbalkens 

område.

Handläggare 

Bilskrotningsförordningen (2007:186)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

6§ Avge yttrande i ärenden om auktorisation 

av bilskrotare.

Handläggare

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

4§, 1 st Meddela beslut om åtgärder som krävs 

till skydd för människors hälsa i fråga om 

transportmedel, bagage och annat gods 

samt djur.

Handläggare

10§ Underrätta Folkhälsomyndigheten vid 

information om ett misstänkt 

internationellt hot mot människors hälsa.

Handläggare

17, 22-23§§ Vidta åtgärd som krävs för att skydda 

människors hälsa.

Handläggare

24 § Utfärda saneringsintyg. Handläggare

25§ Besluta att debitera avgift enligt 

kommunens taxa för åtgärder enligt lagen.

Handläggare

Smittskyddslagen (2004:168)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

6 kap, 9-10§§ Underrätta smittskyddsläkaren om 

uppgifter som denne behöver för att 

fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.

Handläggare



Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation Ny text

5 kap 3§ Besluta om ändring av stadigvarande 

tillstånd och tillfälliga tillstånd till 

försäljning av tobaksvaror.

Handläggare Besluta att bevilja tillstånd till 

försäljning av tobaksvaror.

5 kap 9§ Besluta om tillstånd till försäljning efter 

ansökan från konkursbo.

Handläggare

6 kap 2§ Besluta om föreläggande avseende 

skyltning av rökfria miljöer.

Handläggare

7 kap 9, 12§§ Besluta att (utan vite) meddela 

föreläggande och förbud utom avseende 

förbud mot fortsatt verksamhet.

Handläggare

7 kap 9, 15§§ Besluta om föreläggande och förbud med 

vite.

Ordförande

7 kap 10§ 1p Besluta att återkalla försäljningstillstånd 

när tillståndet inte längre nyttjas.

Handläggare

7 kap 17§ Begära upplysningar, handlingar, 

varuprover och liknande som behövs för 

tillsynen.

Handläggare

7 kap 19§ Besluta att begära hjälp av 

polismyndigheten för att kunna utöva 

tillsyn.

VC

Förordningen om tobak och liknande produkter (2019:223)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation4 kap 1§ Beslut att förlänga handläggningstiden 

med högst fyra månader när det är 

nödvändigt på grund av utredningen.

Handläggare

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

17§ Besluta i ärenden med anledning av 

anmälan om försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter.

Handläggare

28§ Besluta att (utan vite) meddela 

föreläggande och förbud som behövs för 

att lagstiftiftningen ska följas.

Handläggare

29§ Besluta om varning eller förbud att 

fortsätta försäljning av tobaksfria 

nikotiinprodukter i högst sex månader.

Handläggare

31§ Besluta om föreläggande och förbud med 

vite.

Ordförande

32§ Begära upplysningar, handlingar, 

varuprover och liknande som behövs för 

tillsynen.

Handläggare

34§ Besluta att begära hjälp av 

polismyndigheten för att kunna utöva 

tillsyn.

VC

40§ Besluta om avgift enligt kommunens 

taxa.

Handläggare

Alkohollagen 2010:1622
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation
Ny text

5 kap 5§ Besluta i ärenden om anmälan av 

försäljning eller servering av folköl.

Handläggare

8 kap 1-2§§ Besluta om tillfälligt serveringstillstånd 

upp till tre månader för allmänheten och 

för slutna sällskap.

Handläggare Besluta att bevilja 

serveringstillstånd för allmänheten 

och slutna sällskap.

8 kap 1-2§§ Besluta att bevilja tillfälliga 

serveringstillstånd för slutna sällskap vid 

enstaka tillfälle till kl 03.00 (bröllop). 

Handläggare

8 kap 3§ Besluta i ärenden om anmälan att krydda 

egen snaps. 

Handläggare

8 kap 4§ Besluta om serveringstillstånd för 

catering och godkännande av lokal för 

servering vid catering.

Handläggare

8 kap 6-7§§ Besluta i ärenden om provsmakning. Handläggare

8 kap 12§ Besluta vid prövning av ny delägare. Handläggare

8 kap 14§ Besluta om tillfälligt tillstånd till 

gemensam serveringsyta för allmänheten.

Handläggare

9 kap 17§ Besluta om erinran. Handläggare

9 kap 18§ p1 Besluta att återkalla tillstånd för servering 

när tillståndet inte längre nyttjas.

Handläggare

9 kap 19§ Besluta om varning eller förbud att 

fortsätta verksamheten med servering 

eller försäljning (av folköl).

Handläggare

Lagen om receptfria läkemedel (2009:730)



Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

21§ Rapportera brister till Läkemedelsverket. Handläggare

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

12§ SLVFS 

2001:30, omtryck 

LIVSFS 2017::2

Fastställa program för faroanalys enligt 2 

c§ samt undersökningsprogram och dess 

parametrar, provtagningspunkter och 

frekvensen av normal respektive utvidgad 

undersökning.

Handläggare

Livsmedelslagen (2006:804)
Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

20§ Begära upplysningar eller handlingar som 

behövs för kontrollen.

Handläggare

22§ Beslut att meddela förelägganden och 

förbud som behövs för att 

livsmedelslagen, lagen om animaliska 

biprodukter och de föreskrifter som har 

meddelats med stöd av lagarna, de EU- 

Handläggare

23, 26§§ Besluta om förelägganden och förbud 

med vite eller förordna om rättelse på den 

ansvariges bekostnad att gälla omedelbart 

Ordförande

24§ LL,

34§ Livsmedels-

förordningen

Beslut att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

Handläggare

25§ Efter underrättelse från smittskyddsäkaren 

om att smitta sprids eller misstänks 

spridas genom livsmedel vidta åtgärder 

för att spåra smittan och undanröja risken 

Handläggare

27§ Begära hjälp av polismyndigheten för att 

kunna utöva livsmedelskontroll eller 

VCM

30 c§,

39 a-g § 

Livsmedels-

Besluta om sanktionsavgift upp till en 

summa om

a) max 10 000 kr  a) Handläggare33§   Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. Gäller inte beslut 

om sanktionsavgift.

Handläggare

Livsmedelsförordningen (2006:813)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

8§ Beslut om skyldighet för den som är 

sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 

genomgå läkarundersökning om det 

behövs av livsmedel-hygieniska skäl.

Handläggare

23§ Besluta i frågor om registrering av 

livsmedelsanläggning.

Handläggare

37§ Underrätta Livsmedelsverket om 

salmonella påvisats i livsmedel.

Handläggare

38§ Underrätta Livsmedelsverket om att ett 

livsmedel innebär risk för människors 

Handläggare

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

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation4-7§§ Beslut om avgift för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet i enlighet med 

Handläggare

18§ Beslut om att sätta ned eller efterskänla 

avgiften.

VCM

8§ Beslut om avgift för offentlig kontroll 

som utförs efter klagomål och som är 

nödvändig för att undersöka den påstådda 

bristen.

Handläggare

9§ Beslut om avgift för offentlig kontroll 

som ursprungligen inte var planerad och 

blivit nödvändig efter det att bristande 

efterlevnad påvisats.

Handläggare

11§ Beslut om avgift för registrering i 

enlighet med kommunens taxa för 

offentlig kontroll inom 

Handläggare

16§ Beslut om avgift för offentlig kontroll 

eller annan offentlig verksamhet som har 

meddelats i föreskrift av 

Livsmedelsverket.

Handläggare



Förordningen om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland (2006:812)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation12§ Besluta om avgift för importkontroll. Handläggare

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

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation3-6§§ Beslut om risk och erfarenhetsklassning 

av foderföretagare och företagare som 

befattar sig med animaliska biprodukter 

Handläggare

11§ Beslut om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften.

VCM

12 § 1 st Beslut om avgift för kostnader för 

offentlig kontroll som utförs efter 

klagomål och som är nödvändig för att 

Handläggare

12 § 2 st

(EU) 2017/625

art 79.2 c

Beslut om avgift för offentlig kontroll 

som ursprungligen inte var planerad och 

som blivit nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad påvisats.

Handläggare

13 a§ Beslut, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 

2017/625, att avgift i ett enskilt fall inte 

ska tas ut om beloppet är så lågt att ett 

uttag skulle vara oekonomiskt med 

hänsyn till kostnaderna för uttaget och de 

totala förväntade inkomsterna från 

avgiften.

VCM

EU-förordningen 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen mm

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

Artikel 138

2 c-e, g-i

Besluta om åtgärder vid bristande 

efterlevnad för att avhjälpa brister så 

lagstiftningen följs. 

Handläggare

Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

21§ Begära upplysningar eller handlingar som 

behövs för kontrollen.

Handläggare

23§,

12§ Förord- 

Beslut att meddela förelägganden och 

förbud som behövs för att lagen, de 

Handläggare

24, 26§§ Besluta om förelägganden och förbud 

med vite eller förordna om rättelse på den 

ansvariges bekostnad att gälla omedelbart 

Ordförande

25§ Beslut att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde kan antas understiga 25 000 

Handläggare

27§ Begära hjälp av polismyndigheten för att 

kunna utöva kontroll och verksamtälla 

beslut enligt lagstiftningen.

VCM

30 a-e § Besluta om sanktionsavgift upp till en 

summa om

a) max 10 000 kr

b) max 25 000 kr

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a) Handläggare        

b) VCM
33§ Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas.

Handläggare

Förordningen om foder och animaliska biprodukter (2006:814)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

19§ Underrätta Jordbruksverket om kontrollen 

visat att ett foder kan innebära risk för 

djurs eller människors hälsa.

Handläggare

Lagen om bostadsanpassningbidrag (2018:222)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation



18§ Besluta om bostadsanpassningbidrag upp 

till en summa om

a) max 250 000 kr

b) max 500 000 kr

a) Handläggare

b) VCBA§ 105/05 KF Besluta om bidrag till elsanering enligt 

regler fastställda av kommunfullmäktige 

2005-05-24.

Handläggare

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) Lagen upphävd 2022-04-01

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

5§ Beslut om att av den som driver 

serveringsställe begära de upplysningar 

och handlingar som behövs för tillsynen.

Handläggare

5§ Beslut om att begära tillträde till sådana 

lokaler, områden och entréer som avses i 

3§ för att utöva tillsynen.

Handläggare

6§ Beslut att hos Polismyndigheten begära 

sådan hjälp som behövs för 

genomförande av åtgärder enligt lagens 

5§.

Handläggare

7-8§§ Beslut om föreläggande att vidta 

smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 § och 

anslutande föreskrifter för att förhindra 

spridning av det virus som orsakar covid-

19.

Handläggare

7-8§§ Beslut om förbud mot öppethållande av 

serveringsställe, för viss tidsperiod eller 

tillsvidare.

Handläggare

7-8§§ Beslut om förbud mot öppethållande 

avseende viss del av serveringsställe, för 

viss tidsperiod eller tillsvidare.

Handläggare

7-8§§ Beslut om förbud mot öppethållande av 

hela eller del av serveringsställe under 

vissa tider på dygnet.

Handläggare

7§, 3 st Beslut om förordnande att ett 

föreläggande eller förbud ska börja gälla 

vid en annan tidpunkt än den som anges i 

7§ tredje stycket.

Handläggare

Återkallelse av ett föreläggande eller 

förbud som meddelats med stöd av 

delegering.

Handläggare

Besluta att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning, exempelvis obefogade 

klagomål.

Handläggare



Fysisk planering

Plan- och bygglagen (2010:900)

Kapitel 4 Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

2, 41§§ Besluta att påbörja upprättande av 

detaljplan eller 

områdesbestämmelse som 

överensstämmer med 

översiktsplan.

ACFP

Kapitel 5 Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

2, 5§§ Beslut om planbesked i de fall stöd 

för den avsedda åtgärden finns i en 

aktuell eller aktualitetsförklarad 

översiktsplan.

ACFP

4§ Beslut om överenskommelse med 

sökanden att planbesked får 

lämnas senare än inom fyra 

månader.

ACFP

Kapitel 9 Bygglov, rivningslov och marklov m.m.

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

2*, 8, 9, 14§§

6 kap, 3§ PBF

6 kap, 1§ p2, 4, 7-

8 och p10 PBF

Lov inom detaljplan el. 

områdesbestämmelser

Beslut om att bevilja bygglov inom 

ramen för vad som anges i 9 kap. 

30-30a, 31b-d, 32-32a §§ PBL. 

                                                                                                       

Lov utom detaljplan el. 

områdesbestämmelser

Beslut om att bevilja bygglov inom 

ramen för vad som anges i 9 kap. 

31-31a §§ PBL

Handläggare *Beslut om att bevilja 

bygglov för nybyggnad 

utanför detaljplan får fattas på 

delegation endast i följande 

ärenden:

1) inom ramen för de villkor 

som bestämts i bindande 

förhandsbesked 

2) där fastigheten redan är 

ianspråktagen/ tomtplatsen 

redan är prövad enl. 2 kap. 

PBL

3)vindskydd/grillplats/annan 

mindre byggnad för allmänt 

ändamål

8§ första stycket 1 

och 6 kap, 3, 3a, 4, 

4a §§ PBF

Samt gällande 

skyltprogram 

beslutat av KF.

Skyltar och ljusanordningar

Beslut om att bevilja bygglov för 

uppsättande, flytt samt väsentlig 

ändring av skyltar eller 

ljusanordningar.

Handläggare



10, 34§§ Rivningslov

Beslut om att bevilja rivningslov 

inom ramen för de föreskrifter som 

anges i 9 kap. 34 § PBL*.

Handläggare *Delegation gäller inte om 

byggnaden/byggnadsdelen:

1). omfattas av rivningsförbud i 

detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller

2). bör bevaras på grund av 

byggnadens eller bebyggelsens 

historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga eller konstnärliga 

värde.

11-13, 35§§ Marklov

Beslut om att bevilja marklov inom 

ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 

§ PBL 

Handläggare

14§ Bygglov, rivningslov, marklov 

för åtgärder som inte kräver lov

Beslut om att bevilja lov för 

åtgärder som inte kräver lov, inom 

ramen för föreskrifterna.

Handläggare

19§ Villkorsbesked

Lämna villkorsbesked inom ramen 

för föreskrifterna i 9 kap 19 § 

PBL.

Handläggare

22§ Kompletteringsföreläggande

Förelägga sökande att lämna in 

kompletteringar inom viss tid om 

ansökan är ofullständig, inom 

ramen för föreskrifterna. Beslut 

om att avvisa ärenden som inte 

kompletteras enligt föreläggandet.

Handläggare

27§ Förlängd handläggningstid

Beslut om att förlänga handlägg-

ningstiden för ett lovärende/ 

förhandsbesked en gång med högst 

tio veckor utöver de ursprungliga 

tio veckorna. Beslut inom ramen 

för föreskrifterna i 9 kap 27 § 

PBL.

Handläggare

33§ Tidsbegränsat lov

Beslut om att bevilja tidsbegränsat 

bygglov inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL.

Handläggare

Kapitel 10 Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation



6 kap, 10§ PBF Kompletteringsföreläggande

Förelägga sökande att lämna in 

kompletteringar inom viss tid om 

anmälan är ofullständig, inom 

ramen för föreskrifterna i 6 kap 10 

§ PBF. Beslut om att avvisa 

ärenden som inte kompletteras 

enligt föreläggandet.

Handläggare

4§ Särskilt beslut om ibruktagande

Beslut om att de delar av ett 

byggnadsverk som omfattas av ett 

startbesked får tas i bruk innan ett 

slutbesked lämnats.

Handläggare

12-13§§ Utse ny kontrollansvarig

Utse ny kontrollansvarig (efter 

förslag från byggherren) om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt 

uppdrag.

Handläggare

22§ första stycket 

1

Startbesked i ärenden där 

tekniskt samråd ej behövs

Beslut att ge startbesked om det 

enligt 10 kap. 14 § inte behövs 

något tekniskt samråd.

Handläggare

22§ första stycket 

2 

Föreläggande inför prövning av 

startbesked i ärenden där 

tekniskt samråd ej behövs

Beslut att förelägga byggherren att 

lämna in de ytterligare handlingar 

som behövs för prövningen av 

startbesked i de ärenden där det 

enligt 10 kap. 14 § PBL inte 

behövs något tekniskt samråd.

Handläggare

23–24§§ Startbesked

Beslut att med startbesked 

godkänna att en åtgärd får 

påbörjas.*

Att i startbeskedet 

fastställa/bestämma följande:

- Fastställa den kontrollplan som 

ska gälla med uppgift om vem eller 

vilka som är sakkunniga eller 

kontrollansvariga

- Bestämma de villkor som behövs 

för att få påbörja åtgärden

- Bestämma de villkor och 

ungefärlig tidpunkt för utstakning, 

om utstakning behövs enligt 10 

kap 26 § PBL

- Bestämma de handlingar som ska 

lämnas inför beslut om slutbesked

- Ge de upplysningar om krav 

enligt annan lagstiftning som 

behövs

Handläggare *Delegation gäller inte om 

ärendet avser anmälan om 

rivning och den aktuella 

byggnaden bör bevaras på 

grund av byggnadens eller 

bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga 

eller konstnärliga värde.



18§ andra stycket Undantag från krav på 

kontrollplan vid vissa 

rivningsåtgärder

Beslut om att det för 

rivningsåtgärder i ett enskilt fall 

inte behövs någon kontrollplan

Handläggare

29§ Kompletterande villkor

Beslut om kompletterande villkor 

för bygg- eller rivningsåtgärderna 

eller för kontrollen, enligt 

förutsättningarna som anges.

Handläggare

34-37§§ Slutbesked /  ibruktagande

Beslut om slutbesked respektive 

beslut om interimistiskt slutbesked 

enligt föreskrifterna i 10 kap 34-37 

§ § PBL

Handläggare

Kapitel 11 Tillsyn, tillträde, ingripanen och påföljder

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

5§ Beslut om att inte ingripa

Beslut i ärenden som avser 

anmälan om olovligt byggande  där 

förutsättningar/behov av att ingripa 

enligt 11 kap PBL inte föreligger.

Handläggare

5§                       

Boverkets 

föreskrifter och 

allmänna råd 

(2011:13) om 

avhjälpande av 

enkelt avhjälpta 

hinder till och i 

lokaler dit 

allmänheten har 

tillträde och på 

allmänna platser, 

HIN 2- med 

löpande 

ändringsförfatt-

ningar

Beslut om att inte ingripa (HIN)

Beslut i ärenden som avser 

anmälan om enkelt avhjälpta 

hinder  där förutsättningar/behov 

av att ingripa enligt PBL och 

anslutande föreskrifter inte 

föreligger och åtgärder inte kan 

avkrävas.

Handläggare

 5§ Beslut om att inte ingripa

Beslut i ärenden som avser 

ovårdad tomt/byggnad  där 

förutsättningar/behov av att ingripa 

enligt 11 kap PBL inte föreligger.

Ordförande

7§ Ingripandebesked

Avge skriftligt ingripandebesked 

inom ramen för föreskrifterna 11 

kap. 7 § PBL

Handläggare



9§ Biträde av polismyndigheten

Begära biträde av 

polismyndigheten för tillträde till 

fastigheter och byggnadsverk, 

inom ramen för föreskrifterna i 

11 kap. 8 § PBL

VCB

17§ Lovföreläggande

Förelägga fastighetens eller 

byggnadsverkets ägare att inom 

viss tid söka lov, om det är 

sannolikt att lov kan ges för 

åtgärden. 

Handläggare

18§ Underhållsutredning

Föreläggande om synpunkter i 

enlighet med föreskrifterna i 11 

kap. 18 § PBL 

Handläggare Delegation gäller endast för 

föreläggande om 

synpunkter/kostnadsfrågan 

inför beslut i nämnden.

24§ Stängsel kring 

industrianläggningar 

Föreläggande om att anordna 

stängsel kring byggnadsverk för 

industriändamål som inte används, 

om det behövs till skydd mot 

olycksfall.

Handläggare

30-32, 37§§ Förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd

Beslut om förbud mot fortsatt 

arbete eller åtgärd.

Handläggare

33 p1, 37§§ Förbud mot användning av 

byggnadsverk

Beslut om förbud mot användning 

av hela eller delar av byggnadsverk 

om byggnadsverket har 

säkerhetsbrister.

Handläggare

33 p2, 37§§ Beslut om förbud mot användning 

av hela eller delar av 

byggnadsverk, om det inte finns 

förutsättningar för att ge 

slutbesked enligt 10 kap 34-35 § § 

PBL.

Handläggare

30-33, 37§§ Förbud förenade med vite

Förbud mot fortsatt arbete/åtgärd 

samt förbud mot användning av 

byggnadsverk i ärenden där förbud 

förenas med vite.

Ordförande

34 § Byte av/ ingripande mot 

funktionskontrollant

Beslut att utse annan 

funktionskontrollant som avses i 8 

kap 25 § PBL, om den förre har 

åsidosatt sina skyldigheter, samt 

anmäla beslutet till den som 

certifierat kontrollanten.

Handläggare



35 § första stycket 

1

Ingripande mot kontrollansvarig

Beslut att entlediga 

kontrollansvarig som åsidosatt sina 

skyldigheter enligt 10 kap. 11 § 

PBL samt underrätta den som 

certifierat den kontrollansvarige 

om beslutet.

Handläggare

35 § första stycket 

2

Byte av kontrollansvarig

Beslut att utse ny kontrollansvarig 

efter förslag från byggherren.

Handläggare

39 § Handräckning

Ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten för att 

genomföra en åtgärd som avses i 

11 kap. 8 § eller när någon har 

underlåtit att utföra arbete eller 

vidta en åtgärd som har förelagts 

denne enligt 11 kap. 19-24 § § 

PBL.

Handläggare

40-44 §§ Anteckningar i 

fastighetsregistret

Anmäla beslut om förelägganden/ 

förbud som avses i 11 kap 40 § 

PBL till inskrivningsmyndigheten, 

samt anmäla att sådana 

anteckningar ska tas bort ur 

fastighetsregistret enligt 

föreskrifterna.

Handläggare

Kapitel 12 Byggnadsnämnden

Lagrum Åtgärd/Ärende Delegat/Ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

8-11 §§                

Gällande taxa 

beslutad av KF

Avgifter

Besluta om avgifter i enskilda fall 

med tillämpning av gällande taxa 

som beslutats av 

kommunfullmäktige.

Handläggare

Plan- och byggförordningen (2011:338)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

3 kap, 21§ Genomförande av 

egenskapskraven vid senare 

tidpunkt

Beslut om att de tekniska 

egenskapskraven inte behöver 

utföras förrän vid en viss senare 

tidpunkt, om ärendet gäller en 

ombyggnad som ska genomföras i 

etapper och situationen uppfyller 

förutsättningarna i 3 kap 21 § PBF.

Handläggare



8 kap, 25§ PBL

5 kap, 1§ PBF med 

anslutande 

föreskrifter samt 

11 kap, 19-20 §§ 

PBL

Tillsyn över funktionskontroll av 

ventilationssystem

Besluta om föreläggande mot 

ägare till byggnader som inte 

fullgör sina skyldigheter ifråga om 

funktionskontroll av 

ventilationssystem.

Handläggare Delegation gäller inte för 

förelägganden som förenas 

med vite.

8 kap, 6§ första 

stycket

5 kap, 9§

8 kap, 24§ PBL

11 kap, 19-20§§ 

PBL

Tillsyn över motordrivna 

anordningar i byggnadsverk 

Beslut om att förelägga den som 

äger eller ansvarar för en 

motordriven anordning installerad 

i ett byggnadsverk att se till att 

anordningen kontrolleras, om det 

behövs för att säkerställa att den 

uppfyller de krav som gäller för 

anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL 

och anslutande föreskrifter.

Handläggare Delegation gäller inte för 

förelägganden som förenas 

med vite.

8 kap, 6§ andra 

stycket

Förordning

(EU) nr 2016/424

8 kap, 24§, 

11 kap, 19-20§§ 

PBL

Tillsyn över 

linbaneanläggningar

Beslut om att förelägga den som 

äger eller ansvarar för en 

linbaneanläggning om det behövs 

för att säkerställa att den uppfyller 

de krav som gäller för 

anläggningen enligt förordning 

(EU) nr 2016/424.

Handläggare Delegation gäller inte för 

förelägganden som förenas 

med vite.

5 kap, 12-16 §§ 

med tillhörande 

föreskrifter samt 

11 kap, 33§ PBL

Användningsförbud hissar och 

motordrivna anordningar

Besluta om användningsförbud för 

hissar och andra motordrivna 

anordningar.

Handläggare

Boverkets föreskrifter och allmänna råd

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

BBR

BFS 2011: 6 – 

med löpande 

ändringsförfatt-

ningar

BFS 2014:3, 1:21 

BFS 2016:6, 1:22

Mindre avvikelse (BBR) Beslut 

att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns 

särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå antas bli 

tekniskt tillfredsställande och det 

inte finns någon avsevärd 

olägenhet från annan synpunkt.

Handläggare

Tillämpning av 

europeiska 

konstruktions-

standarder 

(eurokoder)

BFS 2011:10 – 

med löpande 

ändringsförfattning

ar

BFS 2015:6- EKS 

10, 3 §

Mindre avvikelse (EKS)

Beslut att medge mindre avvikelse 

från föreskrifterna om det finns 

särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan antas 

bli tekniskt tillfredsställande och 

det inte finns någon avsevärd 

olägenhet från annan synpunkt.

Handläggare



BFS 2011:12- H12 

om hissar och 

vissa andra 

motordrivna 

anordningar - med 

löpande ändrings-

författningar

Besiktningsintervall hissar och 

motordrivna anordningar och 

anstånd med besiktningskontroll

Beslut att bevilja längre 

besiktningsintervall i ett enskilt 

fall och anstånd med 

besiktningskontroll om 

förutsättningarna enligt gällande 

föreskrift är uppfyllda.

Handläggare

BFS 2011:16 -

OVK 1 om 

funktionskontroll 

av 

ventilationssystem 

och certifieringar 

av sakkunniga 

funktionskontrolla

nter

- med löpande 

ändringsförfatt-

ningar

Senare besiktningstidpunkt

Beslut att bevilja senareläggning 

av besiktningstidpunkt i fall där 

det finns särskilda skäl och 

förutsättningarna enligt gällande 

föreskrift är uppfyllda

Handläggare

Lagen om färdigställandeskydd (2014:320)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

2-3§§ Färdigställandeskydd

Prövning av behov och beslut i 

frågan om färdigställandeskydd 

behövs eller inte, enligt de 

förutsättningar som anges i lagen.

Handläggare

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

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

5-10§§ Yttrande till länsstyrelsen                   

Avge yttrande till länsstyrelsen.

Handläggare

12§ Föreläggande och förbud           

Beslut om föreläggande och förbud 

som behövs i ett enskilt fall för att 

lag och föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen ska efterlevas.

Handläggare Delegation gäller inte för 

förelägganden eller förbud 

som förenas med vite.

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

4 kap, 25§ Företräda nämnden vid samråd 

med lantmäterimyndigheten.

Ordförande



5 kap, 3§ tredje 

stycket

Besluta att påkalla 

fastighetsreglering som behövs för 

att mark och vatten ska kunna 

användas för bebyggelse på ett 

ändamålsenligt sätt.

Ordförande

14 kap, 1a§ första 

stycket 3-7

Besluta att ansöka om 

fastighetsbestämning.

Ordförande

15 kap, 7§ Rätt att överklaga beslut. Ordförande

15 kap, 11§ Godkännande av förrättning, 

förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning.

Ordförande

Anläggningslagen 1973:1149)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

18§ Rätt att påkalla förrättning. Ordförande

21§ Företräda nämnden vid samråd 

med lantmäterimyndigheten.

Ordförande

30§ Godkännande av beslut eller 

åtgärd.

Ordförande

Ledningsrättslagen (1973:144)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

28 § Godkännande av beslut eller 

åtgärd.

Ordförande

Lagen om lägenhetsregister (2006:378)

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

10-11§§ Besluta i ärenden om fastställande 

av belägenhetsadresser och 

lägenhetsnummer.

Handläggare

Avgift för uppdragsverksamhet

Lagrum Åtgärd/ärende Delegat/ersättare Anmärkning/

undantag från delegation

Gällande taxa 

beslutad av KF

Beslut om att sätta ner eller 

efterskänka avgift.

VCL
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