SVENSKA
KOMMUNFÖRBUNDET

Bilaga
1996-11-04

till cirkulär 1996:162

Plan- och miljösektionen

Delegering på miljö- och hälsoskyddsområdet
Hälsoskyddslagen ( 1982:1080 )
4§

7§

1

Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående
bygglov, rivningslov och marklov.

2

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående
till- eller nybyggnad av stall och ladugård.

3

Avge yttrande i ärende angående ändring av detaljplan och områdesbestämmelser samt i ärenden där
enkelt planförfarande tillämpas.

4

Avge yttrande till byggnadsnämnden över detaljplaner och
områdesbestämmelser i samband med utställning, när miljö- och
hälsoskyddsnämnden tidigare avgett yttrande i samrådsskedet.

1

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett

2

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom (område)
med tillståndsplikt enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter.

7a §

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

10 §

Besluta i ärende om åtgärder för bekämpning av skadedjur.

14 §

I särskilda fall meddela de villkor som behövs för att hindra
uppkomsten av sanitär olägenhet och för att undanröja sådan
olägenhet vid viss verksamhet eller i samband med utnyttjande
av en plats eller en lokal som allmänheten har tillträde till.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter
-§

Besluta i ärende om tillstånd att inneha
1 nötkreatur, häst, get, får eller svin
2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3 orm
inom område med detaljplan.

-§

Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att
1 sprida viss gödsel, slam eller annan orenlighet
inom detaljplanelagda områden.
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2 ordna upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt
m.m. som kan förorena yt- eller grundvattentäkt.
-§

3 uppföra anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla eller värmemagasin
inom område där yt- eller grundvattentäkt kan förorenas.

Taxa för vissa tjänster enligt hälsoskyddslagen
13 §

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgift.

Miljöskyddslagen (1969:387)
4, 4a §§

Avge yttrande till byggnadsnämnd i bygglovärenden som
berör miljöfarlig verksamhet.

14 § pkt 2 Avge yttrande i den s.k. kompletteringsremissen till
koncessionsnämnden eller länsstyrelsen vid tillståndsprövning.
38b §

Meddela föreläggande (utan vite) om att avge miljörapport.

39a §

1 Meddela föreläggande (utan vite) om undersökning och
kontroll av miljöfarlig verksamhet enligt särskilt kontrollprogram.
2 Avge yttrande till länsstyrelsen angående kontroll av
miljöfarlig verksamhet enligt särskilt kontrollprogram.

40 §

Meddela föreläggande (utan vite) om sådana försiktighetsmått
som behövs där tillstånd
inte givits enligt
miljöskyddslagen.
43 §

1 Förelägga (utan vite) innehavaren av miljöfarlig verksamhet
eller den som utövar miljöfarlig verksamhet att lämna behövliga
upplysningar.
2 Förelägga (utan vite) den som utövar verksamhet som kan
befaras vara miljöfarlig eller den som annars är skyldig att
avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet, att utföra de undersökningar som behövs för att tillsynen skall kunna fullgöras.

Miljöskyddsförordningen (1989:364)
19a §

Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärenden.

24 §

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

Kungörelse med föreskrift om miljörapport (SNFS 1993:1)
2§

Om särskilda skäl föreligger bevilja anstånd i högst tre månader
med inlämnande av miljörapport.
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Förordning om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1989:598)
5

I enskilda ärenden besluta om avgift för verksamhet enligt miljöskyddslagen i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Den delegerade beslutanderätten omfattar också
beslut att sätta ned eller efterskänka tillsynsavgift.

Föreskrifter för skyddsområden för grundvattentäkter (fastställda med stöd
av vattenlagen)
§

Meddela undantag (i förekommande fall).

Lagen om kemiska produkter (1985:426)
11 §
Avge yttranden i tillståndsärenden och övriga ärenden.
20 § LKPF där yttrande begärs.
16 §

Meddela förelägganden och förbud (utan vite) som behövs i det
enskilda fallet för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Kungörelse om bekämpningsmedel (SNFS 1984:2)
3§

Besluta om tillstånd att använda bekämpningsmedel på
lekplatser och gårdar till daghem och förskolor.

Kommunal renhållningsordning
Besluta om tillstånd, undantag eller dispens från renhållningsordningen

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.
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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.

36 §

Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende om bygglov för
livsmedelslokal.

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).

Livsmedelverkets 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.

Livsmedelsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om
livsmedelstillsyn m.m. (SLVFS 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.
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12 §

Besluta om avgiftens storlek i enskilda fall vid meddelande 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)
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.

Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten
16 §

Fastställelse av kontrollprogram

17 §

Besluta i frågor som rör förordnande om tillsyn vid vatttenanläggning.

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.

Tobakslagen (1993:581)
19 §

Besluta om föreläggande och förbud (utan vite).

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)
13 §

Medge undantag från 10-11 §§ djurskyddsförordningen om
betesgång för nötkreatur, om det finns särskilda skäl härför.

21 §

Godkänna lokaler och andra utrymmen för djur som används i
yrkesmässig handel med sällskapsdjur.
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Anmälan till länsstyrelsen i de fall det finns förutsättningar för att
besluta om förbud att ha hand om djur enligt 29 § djurskyddslagen.

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen och
djurskyddsförordningen
4, 6 §§
avgift.

Besluta om tilläggsavgift samt nedsättning eller eftergift av

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.

Sekretesslagen (1980:100)
15 kap 6 § Pröva begäran om att lämna ut allmän handling.

Förvaltningslagen (1986:223)
24 §

Avvisa för sent inkommet överklagande.

Naturvårdslagen (1964:822)
18 §

Yttrande till länsstyrelsen i täktärenden.

18 c §

Yttrande till länsstyrelsen avseende markavvattning.

20 §

Yttrande till länsstyrelsen vid samråd avseende företag som
väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.

21 §

Yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen angående
biotopskydd.

24 §

Förelägga (utan vite) den som är ansvarig för nedskräpning att
iordningställa platsen samt vidta erforderliga förebyggande
åtgärder i framtiden.

Skogsvårdslagen (1979:429)
14 §

Yttrande till skogsvårdsstyrelsen angående slutavverkning,
skyddsdikning och/eller naturhänsyn.

Bilskrotningsförordningen (1973:348)
8§

Avge yttrande i ärenden om auktorisation av bilskrotare.
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Begravningskungörelsen
31 §

Yttrande angående flyttning av gravsatt stoft.

Förordning om brandfarliga och explosiva varor (1982:923)
Yttrande till byggnadsnämnden i ärenden rörande förvaring av
brandfarlig vara.

Karantänslag (1989:290)
3, 8 §§

Beslut om sanitära åtgärder beträffande laster, bagage, samt
utfärdande av intyg om sådan åtgärd.

15 §

Beslut om åtgärder för råttutrotning i hamnen och för att skydda
hamnens anläggning mot råttor.

16 §

Beslut om åtgärder för råttutrotning ombord på fartyg.
Utfärdande av råttsaneringsbevis och förordnande om giltighet
för sådant bevis.

Lag om flyttning av fordon (1982:129)
3 § 2st

Framställning till polismyndighet rörande beslut om flyttning av
fordon i vissa fall.

Ordningslagen (1993:1617)
Yttrande till polismyndighet.

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)
hotell-

Yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till
och pensionatsrörelse.
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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
Beslut om intyg i ärenden angående radonbidrag.

Ärenden av brådskande art
Besluta om förelägganden, förbud vid vite och andra ingripanden
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.
Anm Endast till ordförande eller annan ledamot av nämnden.

Polishandräckning
Begära polishandräckning enligt följande lagar
17 § hälsoskyddslagen
47 § miljöskyddslagen
17 § lagen om kemiska produkter
26 § livsmedelslagen
22 § renhållningslagen
24 § djurskyddslagen
62 § smittskyddslagen

Övrigt
Överklagande av beslut och domar som innefattar ändring av
delegats beslut. Nämndens egna beslut måste överklagas av
nämnden.
Utfärda fullmakt till anställd inom kommunen att i särskilt fall
föra nämndens talan.
Anm Lämpligen endast till förvaltningschefen
Yttrande med anledning av överklagande av delegeringsbeslut
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