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Miljöbalken     
 
A. 1 Allmänt 
 
1. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden 
för avgörande. 

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

2.1  Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens                   
       beslut (Obs! nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden). 
 
2.2  Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande             
       av delegeringsbeslut. 
 

3. Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att 
 

3.1 Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmel- 
ser och villkor i ett tillståndsbeslut (24 kap. 8 § miljöbalken). 
 

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

 
4.1  Besluta att lämna klagomål utan åtgärd. 

 
      4.2  Besluta att meddela föreläggande och förbud (26 kap. 9 § miljöbalken). 
 

 4.3  Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift 
       om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress (24 kap. 13 § 
       miljöbalken). 
 
4.4 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i  

egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i inskrivningsregistret (26 kap. 15 § miljöbalken). 
 

4.5 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 (26 kap. 19 § tredje 
stycket miljöbalken). 

 
4.6 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att  

lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (26 kap. 21 § 
miljöbalken).  
 

4.7 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller  
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som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen (26 kap. 22§ första stycket första och andra meningen miljöbalken). 
 

4.8 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i  
stället skall utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan 
undersökning (26 kap. 22 § första stycket tredje meningen miljöbalken), om 
kostnaden för undersökningen inte överstiger ett basbelopp. 
 

4.9 Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd  
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd (26 kap. 22 § 
tredje stycket miljöbalken). 
 

     4.10 Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller    
             liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar (28 kap.  

 
 

A.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 
 
Yttranden 
 
1. Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas  

medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken). 
 

2. Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med 
miljökonsekvensbedömning (6 kap. 5 § miljöbalken). 

 
3. Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans  

med ansökan i ett mål eller ärende (6 kap. 8 § miljöbalken och 7 § förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar) (Anm. denna punkt avser yttranden som i 
förekommande fall bara avges över MKB:n). 
 

 
A. 3 Naturvård 
 
Tillsynsärenden 
 
1. Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 

kap. miljöbalken. 
 
 
A.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 
Tillstånds/dispensbeslut/anmälan 
 
1. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vatten-

toalett (13 § första och andra styckena förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd). 
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2. Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanord-

ning (13 § första och andra styckena förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd). 

3. Besluta med anledning av anmälan om ändring av avloppsanordning (14 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 

 
4. Besluta i ärende angående anmälan om att vissa lokaler eller anläggningar 

avses att tas i bruk (38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd). 

 
5. Besluta med anledning av anmälan i C-ärenden i bilagan till 

miljöskyddsförordningen (27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd). 

 
6. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (17 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd). 

 
7. Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol eller länsstyrelse i 

beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att 
fastställa (22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken). 

 
8. Besluta i ärende enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön. 
 
9. Meddelande av undantag i vissa fall från de lokala hälsoskyddsföreskrifterna 

(11 §). 
 
Tillsynsärenden 
 
10. Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra 

skade-    djur (jfr. 9 kap. 9 § miljöbalken). 
 

 
11. Besluta i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet (miljöbalken och      
 föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken). 
 
12. Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för 

högst 25 personekvivalenter (jfr. 7 § miljöbalken och 12-16 §§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 

 
13. Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar (jfr. 17-19 §§ förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 
 
14. Besluta i tillsynsärenden angående 

 
9.1 miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig  

verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C, 



 4

 
9.2  miljöfarlig verksamhet i övrigt. 

 
15. Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport  
 (26 kap. 20 § miljöbalken). 
 
Yttranden m.m. 
 
16. Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. kompletterings-

remissen vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 
 
17. Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående  mindre ändring 

av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (5 § andra stycket samt 21, 22 och 26 
§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 

 
 
A.5 Förorenade områden 
 
Tillsynsärenden 
 
1. Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade 

områden som avses i 10 kap. miljöbalken (jfr. 28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd). 

 
2. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som 

annars är ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar (10 kap. 8 § 
första stycket miljöbalken). 

 
3. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som 

annars är efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta efterbehandlings-
åtgärder (10 kap. 2-4 §§ miljöbalken). 

 
 
A. 6 Vattenverksamhet 
 
Tillsyn 
 
1. Besluta i tillsynsärende angående vattenverksamhet. 
 
Yttranden 
 
2. Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående tillstånd till 

vattenverksamhet. 
 
3. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående tillstånd till markavvattning. 
 
 
A. 7 Täkter, jordbruksmark m.m. 
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Tillsyn 
 
1. Besluta i tillsynsärende angående täkt som avses i 12 kap. miljöbalken. 
 
Anm. Tillsynsärenden angående skötsel av jordbruksmark, se punkt A.3.7. 
 
Yttranden 
 
1. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödsel-

hantering (9 § förordningen om miljöhänsyn i jordbruket). 
 
 
A. 8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 
 
Tillstånds/dispensbeslut 
 
1. Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel (14 § 

SNFS 1997:2). 
 
Tillsynsärenden 
 
2. Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel (jfr. 11 §  

SNFS 1997:2). 
 
3. Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brand-

farliga vätskor (jfr. SNFS 2000:4). 
 
4. Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller HCFC, halogener och 

HFC (jfr. 28 § SNVFS 1992:16, 2003:11). 
 
5. Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska 

organismer i övrigt. 
 
Yttranden 
 
1.    Avge yttrande till länsstyrelsen i tillståndsärende och övriga ärende där 

yttrande begärs avseende kemiska produkter och biotekniska organismer 
 
 
A. 9 Avfall och producentansvar 
 
Tillstånds/dispensbeslut 
 
1. Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 

(15 kap 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken). 
 
2.       Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om     
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          att transportera bort avfall (15  § avfallsförordningen). 
 
3. Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i renhållnings-

ordningen. 
 
Tillsynsärenden 
 
4. Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande 

eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet (38 § avfallsförordningen). 
 

5. Besluta i tillsynsärende angående 
 

5.1 hushållsavfall i övrigt, 
 

5.2 industriavfall, 
 

5.3 producentansvar, 
 

5.4 hantering av avfall i övrigt. 
 
6. Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller 

omhändertar annat avfall än hushållsavfall (15 kap. 17 § miljöbalken och 45 § 
avfallsförordningen) och meddela föreläggande med vite om sådan upp-
giftsskyldighet. 

 
7. Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra 

eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda 
omständigheter vid hanteringen av avfall (51 § avfallsförordningen). 

 
8. Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt 

vidta erforderliga förebyggande åtgärder (15 kap. 30 § miljöbalken). 
 
Yttranden 
 
9. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig transport 

av avfall (26 § avfallsförordningen). 
 
10. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt tillstånd till transport av eller 

mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall (26 § 
avfallsförordningen). 

 
  
A. 10 Avgifter för prövning och tillsyn 
 
1. Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken (27 kap. 1 § miljöbalken). 
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2. Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken (27 kap 1 § miljöbalken).  

 
 
A. 11 Sanktioner m.m. 
 
1. Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter,   

byggnader,  andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra under-
sökningar och andra åtgärder (28 kap. 1, 6 och 8 §§ miljöbalken;jfr. 31 kap. 10 § 
miljöbalken). 

 
2. Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring att  

fullgöra sin skyldighet att bidra till försäkringarna (33 kap 4 § miljöbalken).  
 
 
Livsmedelslagen (1971:511, omtryckt 1984:2) 
 
21 § Besluta om förbud att delta i livsmedelshantering. 
 
25 § Besluta om föreläggande eller förbud som uppenbart behövs för att
 lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas 
 
27 § 1.  Besluta om omhändertagande av vara som saluhålls eller uppenbart är 

avsedd att saluhållas i strid mot 16-18 §§ i livsmedelslagen.  
 

2. Besluta om förstöring av vara som saluhålls eller uppenbart är avsedd 
att saluhållas i strid mot 16-18 §§ livsmedelslagen. 

 
 
Livsmedelsförordningen (1981:1372, omtryckt 1990:310) 
 
16 § 1.  Meddela tillstånd för tillfällig yrkesmässig hantering av livsmedel på 

annat ställe än i livsmedelslokal. 
 

2.  Meddela tillstånd till tillfälligt saluhållande av livsmedel till allmänheten 
på annat ställe än i livsmedelslokal. 

 
33 § Besluta om skyldighet för person som sysslar med livsmedelshantering att 

genomgå läkarundersökning.  
 
  
38 § Besluta om godkännande av livsmedelslokal. 
 
42-43 §§   Besluta med anledning av anmälan om ändring av respektive 

övertagande av en livsmedelslokal. 
 
44 § Besluta om återkallande av godkännande för livsmedelslokal (när 

verksamheten upphört). 
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Livsmedelsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd  
om livsmedelslokaler (SLV FS 1996:6) 
 
  6 § Medge att livsmedelslokal får tas i bruk innan den har blivit helt 
 färdigställd med sin inredning. 
 
22 § Besluta om godkännande av livsmedelslokal i fordon. 
 
27 § Besluta om tillstånd för uppställning av fordon.  
 
 
Livsmedelsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om 
livsmedelstillsyn m.m. (SLV FS 1990:10) 
 
3 § 1. Fastställa kontrollprogram för alla verksamheter som bedrivs i 

livsmedelslokal. 
 

2. Om särskilda skäl föreligger besluta 
att kontrollprogram inte skall fastställas för viss verksamhet eller 
att kontrollprogram skall fastställas även för verksamhet som ej bedrivs i 
livsmedelslokal. 

 
10 § 1. Besluta om inplacering av livsmedelsföretag i avgiftsklasser samt att  

med ledning av uppgift om antal årsarbetare eller mervärdeskattepliktig 
omsättning besluta om tillsynsavgiftens storlek. 

 
2. Besluta att nedsätta eller helt efterge den årliga tillsynsavgiften om 
verksamheten sysselsätter en årsarbetskraft eller mindre. 

 
11 §  1. Besluta om avgiftens storlek vid godkännande av livsmedelslokal. 
 

2. Besluta om avgiftens storlek vid förnyad prövning av godkännande av 
livsmedelslokal på grund av att 
den i lokalen bedrivna verksamheten ändrats väsentligt eller 
lokalen eller dess inredning ändrats väsentligt. 

 
12 §       Besluta om avgiftens storlek i enskilda fall vid meddelade av tillstånd 

enligt 16 § livsmedelsförordningen. 
 
13 § Besluta om avgiftens storlek i enskilda fall vid uppföljning av prov som lett 

till anmärkning. 
 
 
Förordning om avgifter för livsmedelstillsyn (1989:1110) 
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10 § 1.  Om en tillsynsavgift inte betalas inom föreskriven tid besluta ålägga 
den avgiftsskyldige att betala avgiften inom viss tid. 

  
  2.  Besluta om åtgärder för att driva in fordringen.  
 
3 § Besluta om att nedsätta avgifter enligt denna taxa.  
 
 
Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten 
 
16 § Fastställelse av kontrollprogram. 
 
17 § Besluta i frågor som rör förordnande om tillsyn vid vattenanläggning. 
 
22 § Meddela föreläggande eller förbud (utan vite) enligt 25 § livsmedelslagen 

när dricksvatten bedöms vara otjänligt eller tjänligt med anmärkning. 
 
 
Livsmedelsverkets kungörelse om kontroll vid införsel av livsmedel 
 
7 § Besluta om åtgärder som skall vidtas mot livsmedel som kan antas vara 

otjänliga. 
 
 
Djurskyddslagen (1988:534) 
 
16 §  Meddela tillstånd till verksamhet för den som yrkesmässigt eller i större 

omfattning 
 

1. Föder upp eller säljer hundar eller tar emot hundar för förvaring och 
utfodring. 

 
2. Upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet. 

 
32 §  Besluta om omedelbart omhändertagande av djur som är utsatt för lidande 

under de villkor som förutsätts i 32 § djurskyddslagen. 
 
 
Djurskyddsförordningen (1988:539) 
 
21 § Godkänna lokaler och andra utrymmen för djur som används i 

yrkesmässig handel med sällskapsdjur. 
 
58 § Anmälan till länsstyrelsen i de fall det finns förutsättningar för att besluta 

om förbud att ha hand om djur enligt 29 § djurskyddslagen. 
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Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen och  
djurskyddsförordningen 
 
4, 6 §§ Besluta om tilläggsavgift samt nedsättning eller eftergift av avgift. 
 
 
Smittskyddslagen (SFS 1988:1472) 
 
9 § Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder. 
 
33 § Meddela föreläggande och förbud (utan vite) som behövs i enskilda fall 

för att hindra spridning av samhällsfarlig sjukdom. 
 
34 § Besluta om förstöring av gång- och sängkläder, husgeråd, möbler och 

andra föremål av personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur, om det är 
nödvändigt för att hindra smittspridning av samhällsfarlig sjukdom.  

 
35 § Begära tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen varifrån smitta 

kan spridas samt göra undersökningar och taga prov.  
 
 
Sekretesslagen (1980:100) 
 
6 § 15 kap. Pröva begäran om att lämna ut allmän handling. 
 
 
Förvaltningslagen (1986:223) 
 
24 § Avvisa för sent inkommet överklagande. 
 
 
Karantänslag (1989:290) 
 
3, 8 §§ Besluta om sanitära åtgärder beträffande laster, bagage, samt utfärdande 

av intyg om sådan åtgärd. 
 
 
Lag om flyttning av fordon (1982:129) 
 
3 § 2 st Framställning till polismyndighet rörande beslut om flyttning av fordon i 

vissa fall. 
 
 
Ordningslagen (1993:1617) 
 
 Yttrande till polismyndighet. 
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Strålskyddslag (1988:220) 
 
31 § Begära upplysning eller handlingar som behövs för tillsynen. 
 
32 § Meddela föreläggande eller förbud utan vite. 
 
33 § Omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar eller 

anläggningar för att förebygga olovligt brukande. 
 
 
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 
 
3, 5 §§ Besluta om nedsättning eller eftergift av avgift. 
 
 
Alkohollagen (1994:1738) 
 
2 § Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som handhar 

alkoholärenden. 
 
Lag om hotell- och pensionatrörelse (1966:742) 
 
 Yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och 

pensionatsrörelse. 
 
 
Socialtjänstförordningen (1981:750) 
 
 Yttrande till länsstyrelsen i ärenden rörande tillstånd att inrätta hem för 

vård eller boende som drivs av en enskild eller sammanslutning. 
 
 
Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem 
 
 Besluta om intyg i ärenden angående radonbidrag. 
 
 
Polishandräckning 
 
 Begära polishandräckning enligt följande lagar 
 
 miljöbalken 
 livsmedelslagen 
 24 §  djurskyddslagen 
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 62 §  smittskyddslagen 
 
 
DELEGATION FÖR PLAN- OCH miljöNÄMNDENS ORDFÖRANDE: 
 
Brådskande ärenden 
 
Ordföranden får besluta i följande ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 36 § kommunallagen): 
 
1. Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens beslut eller 

avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister. 
 
2. Besluta om förelägganden och förbud med vite eller förordna om rättelse på den 

ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt 
ansökan om verkställighet eller särskild handräckning enligt 26 kap. 17 § 
miljöbalken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


