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Underlag för
Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen
Allmänna bestämmelser för delegeringen
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre
viktiga ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare
beslutsvägar och kortare handläggningstider.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde.
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag (6 kap.
34 § KL).
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, A1
nedan) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.1
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta


att bifalla eller avslå en ansökan,



att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,



att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande,
dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,2



att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,



att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.

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


att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad
eller ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB)



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

1

Vissa kommuner har i sin delegationsordning tagit in en bestämmelse som ger delegaten möjlighet att
i andra fall avstå från att fatta beslut med stöd av given delegation i ett visst ärende, t.ex. om ärendets
karaktär eller andra omständigheter, motiverar det, och att ärendet då ska hänskjutas för avgörande till
nämnden. Detta är dock mera en intern lednings- och styrningsfråga, varför vi valt att inte ta med
någon sådan bestämmelse i vårt underlag.
2
Det kan t.ex. handla om tidsbegränsning av tillstånd (16 kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk
även om det inte har vunnit laga kraft (19 kap. 5 § 12 och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning
eller värmepump inte får tas i anspråk förrän den har besiktigats och godkänts (18 § FMH) eller om att
beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB) etc.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Bilaga



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



att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen,



att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet
kommit in för sent enligt 24 § förvaltningslagen3.

Delegation till tjänstman får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för
denne. Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef.
Vidaredelegering

I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, får förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i
kommunen. Beslut som fattas med stöd av vidare delegation från förvaltningschefen
ska enligt 6 kap. 37 § KL anmälas till förvaltningschefen.4

3

Ett alternativ är att under allmänna ärenden ange vem eller vilka som har rätt att fatta sådana beslut,
om man vill lägga beslutanderätten på någon annan än delegaten själv, t.ex. för att man vill lägga
ställningstagandet i sådana frågor på en annan befattning eller på en högre nivå (se A 2 nedan).
4
Om nämnden anser att även sådana delegationsbeslut ska anmälas till nämnden, kan i
delegationsordningen anges när och hur det ska göras.
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Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar:
AF

Avfallsförordningen (2011:927)

AL

Alkohollagen (2010:1622)

DF

Delgivningsförordningen (2011:154)

DL

Delgivningslagen (2010:1932)

EG 853/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EG 854/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel

EG 882/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den
29 april 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

FAM

Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

FAOKF

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

FAOKL

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

FAPT

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken

FFAB

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

FL

Förvaltningslagen (1986:223)

FMH

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

FMKB

Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA

Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

FOS
m.m.

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

FVV

Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

KL

Kommunallag (1991:900)
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LFAB

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LIVSFS

2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20)
om livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5

LMF

Livsmedelsförordningen (2006:813)

LML

Livsmedelslagen (2006:804)

MB

Miljöbalken (1998:808)

MTF

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

NFS 2003:24

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

SLV-DK

Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten

SNFS 1997:2

Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av
kemiska bekämpningsmedel

SSF

Strålskyddsförordningen (1988:293)

SSL

Strålskyddslagen (1988:220)

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier,
SSMFS 2008:36
TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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A

Allmänna ärenden

A.1

Besluta i ärenden som är så brådskande att
6 kap. 36 § KL
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Delegationen avser alla nämndens verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens
nästa sammanträde.

A.2

Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse
som inkommit för sent.5

A.3

Besluta att avge yttrande till högre instans
med anledning av överklagande av beslut
som fattats med stöd av delegation6

A.4

Besluta att överklaga beslut och domar som
innefattar ändring av beslut som fattats med
stöd av delegaton7

A.5

Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätt om utdömande av vite8

A.6

Besluta att utse ombud att företräda nämnden 6 kap. 6 § KL
vid förhandling eller förrättning i mål och
ärenden vid länsstyrelse, mark- och miljödomstol och andra myndigheter9

5

Ordförande

24 § FL

21 kap. 1 § tredje
stycket 8 MB
respektive 6 §
viteslagen

Om beslutanderätten i sådana frågor redan ligger på delegaten i det ärende som överklagats enligt de
allmänna bestämmelserna för delegeringen, behöver inte frågan tas upp här, jfr. fotnot 3.
6
Om man inte vill lägga beslutanderätten på den delegat som fattat beslutet i det överklagade ärendet,
kan beslutanderätten i den här typen av frågor istället läggas på en högre nivå i delegationsordningen,
om man inte regelmässigt vill hantera frågorna i nämnden.
7
Se fotnot 5.
8
I denna rätt ingår rätten att på nämndens vägnar svara för den fortsatta handläggningen i målet.
9
Observera att möjligheten att lämna fullmakt till någon att företräda kommunen – dvs. frånsett den roll
nämnden har som tillstånds- och tillsynsmyndighet – förutsätter att fullmäktige i reglementet för
kommunstyrelsen och nämnderna eller i särskilt beslut gett nämnderna behörighet att företräda
kommunen vid domstol m.m. inom sina ansvarsområden, jfr. 6 kap. 6 § kommunallagen.
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A.7

Besluta att inte lämna ut en allmän handling10

6 kap. 3 § OSL;
2 kap. 14-15 §§
TF

A.8

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske
genom kungörelsedelgivning11

47-50 §§ DL,1920 §§ DF

M

Miljöbalkens område12

M.1

Allmänna hänsynsregler m.m.,
2 kap. MB

M.1.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna

M.2.

Miljökonsekvensbeskrivningar och
annat beslutsunderlag, 6 kap. MB

M.2.1

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför
eller i samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning

6 kap. 4 § MB

M.2.2

Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om betydande miljöpåverkan

6 kap. 5 § MB

M.2.3

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans
med ansökan i ett mål eller ärende

6 kap. 8 § MB, 12
§ FMKB

M.2.4

Avge yttrande om MBK i samband med att
MKB för plan eller program upprättas eller

6 kap. 12-14 §§
MB och 8 § FMKB

10

2 kap. 2-9 §§, 26
kap. MB

Omfattar också rätten att inte lämna ut en handling som någon påstår är en allmän handling men som
enligt myndighetens uppfattning inte är en allmän handling.
11
Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den
handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats och ett
meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs
och i vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§ i lagen.
12
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter och kommuner
samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De förordningar och andra föreskrifter
som kan vara aktuella ange inte i rubrikerna, utan ärenden enligt sådana bestämmelser sorteras under
respektive kapitel i miljöbalken.
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med anledning av att MKB för plan eller
program upprättats
M.3

Skydd av områden, 7 kap. MB

M.3.1

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

M.3.2

Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) 7 kap. 22 § tredje
från vattenskyddsföreskrifter som länsstyrel- stycket första
sen har meddelat i den mån länsstyrelsen
meningen MB
överlåtit sådan beslutanderätt på nämnden13

M.3.3

Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 7 kap. 22 § tredje
vattenskyddsområde som länsstyrelsen över- stycket andra
låtit på kommunen
meningen MB

M.3.4

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

M.4

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB

M.4.1

Avge yttrande till länsstyrelse eller markoch miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet

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

M.4.2

Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av
tillståndspliktig verksamhet

21 § 3,22 § och 26
§ FMH

M.4.3

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

13 § första stycket
1 FMH

M.4.4

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig avloppsanordning

13 § första stycket
2 FMH

13

Se om dessa frågor bl.a. prop. 2001/02:65 s. 41

7 kap. 22 § första
respektive andra
styckena MB

2 kap. 9 § MTF
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M.4.5

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

13 § fjärde stycket
FMH, lokala hälsoskyddsföre-skrifter;
Lokala vattenskyddsföreskrifter

M.4.6

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

19 kap. 5 § punkt
och 22 kap. 28 §
MB

M.4.7

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

13 § andra stycket
FMB

M.4.8

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

14 § FMH

M.4.9

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

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

M.4.10

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

17 § första stycket
första meningen
FMH

M.4.11

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

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

M.4.12

Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta
anläggning för ny grundvattentäkt eller i
ärende om anmälan av sådana anläggningar
som redan finns där tillstånd respektive
anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

9 kap. 10 § MB,
lokala föreskrifter
för att skydda
människors hälsa
och miljön
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M.4.13

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

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

M.4.14

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

38 § FMH

M.4.15

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

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

M.4.16

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

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

M.4.17

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

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

M.4.18

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan
för att ordna ett upplag inom vissa områden
för att skydda ytvattentäkter och enskilda
grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

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

M.4.19

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

Lokala föreskrifter
för att skydda
människors hälsa
och miljön
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M.5

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB

M.5.1

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada

M.5.2

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada

3 kap. 31 § 2-3
MTF, 10 kap. 14 §
MB, 18-21 §§
FAM

M.5.3

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

28 § FMH

M.6

Vattenverksamhet, 11 kap. MB

M.6.1

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

M.7

Jordbruk och annan verksamhet, 12
kap. MB

M.7.1

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

M.8

Kemiska produkter och biotekniska
organismer, 14 kap. MB

M.8.1

Besluta avge yttrande i ärende om dispens
från förbud att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark

14 kap. 9 § tredje
stycket MB

M.8.2

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel
inom ett vattenskyddsområde eller i tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
samt vid planerings- och anläggningsarbeten.

14 § SNFS 1997:2

11 kap. 9a-b och 13
§§ MB, 21 § FVV

12 kap. 6 § MB
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M.8.3

Besluta i ärende om anmälan om spridning
av bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, och områden större än 1000 m2
där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark.

11 § SNFS 1997:2

M.8.4

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

13 och 16 §§ SNFS
1997:2

M.8.5

Besluta i tillsynsärende om skydd mot
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor

NFS 2003:24

M.8.6

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

Förordningen
(2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

M.8.7

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

18 § förordningen
(2007:19) om PCB
m.

M.8.8

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

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

M.9

Avfall och producentansvar, 15 kap.
MB

M.9.1

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att
själv kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall

M.9.2

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för
kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.

M.9.3

Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/annat
bortskaffande om annat avfall än trädgårdsavfall

15 kap. 18 § tredje
och fjärde styckena
MB

45 § AF
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M.9.4

Besluta om undantag vad avser latrin

Lokala renhållningsföreskrifter

M.9.5

Besluta om undantag vad avser samkompostering av latrin och komposterbart
hushållsavfall

Lokala renhållningsföreskrifter

M.9.6

Besluta om undantag vad avser slam

Lokala renhållningsföreskrifter

M.9.7

Besluta om utökat slamsugningsintervall

Lokala renhållningsföreskrifter

M.9.8

Besluta om undantag från hämtning av slam,
latrin och komposterbart hushållsavfall hos
aktiva jordbrukare

Lokala renhållningsföreskrifter

M.9.9

Besluta om gemensam sopbehållare

Lokala renhållningsföreskrifter

N.9.10

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

Lokala renhållningsföreskrifter

M.9.11

Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall

Lokala renhållningsföreskrifter

M.9.12

Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om synnerliga skäl
föreligger

Lokala renhållningsföreskrifter

M.10

Tillsyn, 26 kap. MB

M.10.1

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

26 kap. 9 § MB

M.10.2

Besluta att förena föreläggande eller förbud
med (fast) vite om högst ……… kr för
respektive adressat i varje enskilt ärende

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

Besluta att förena föreläggande och förbud
med (fast) vite över ….kr men högst…..kr
för respektive adressat i varje enskilt ärende
M.10.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud
med löpande vite om högst …..kr per överträdelse eller om …….kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

26 kap. 14 § MB
Lag (1985:206) om
viten
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Vitesförelägganden som beslutats på
delegation ska särskilt redovisas för
nämnden
M.10.4

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

26 kap. 13 § MB

M.10.5

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

26 kap. 15 § MB

M.10.6

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

26 kap. 19 § tredje
stycket MB

M.10.7

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

26 kap. 21 § MB

M.10.8

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

26 kap. 22 § MB

M.10.9

Besluta att föreskriva att undersökning av
verksamhet och dess verksamhet i stället ska
utföras av någon annan och utse någon att
göra sådan undersökning, om kostnaden för
undersökningen inte överstiger …… kronor

26 kap. 22 § första
stycket MB

M.10.10

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

26 kap. 22 § tredje
stycket MB
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M.10.11

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

26 kap. 26 § MB

M.11

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

M.11.1

Besluta att på ansökan av tillståndshavare
upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut

M.12

Avgifter, 27 kap. MB

M.12.1

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

27 kap. 1 § MB,
Kommunens taxa

M.12.2

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

Kommunens taxa

M.12.3

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

9 kap. 5 § FAPT

M.13

Tillträde m.m., 28 kap. MB

M.13.1

Besluta att meddela förbud vid vite av högst
……. att rubba eller skada mätapparat eller
liknande utrustning som behöver sättas ut
vid undersökningar

28 kap. 1 och 7 §
MB

M.13.2

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

28 kap. 1 och 8 §§
MB

M.14

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB

M.14.1

Besluta om miljösanktionsavgift upp till
……… kr

30 kap. 3 § MB

M.14.2

Besluta om miljösanktionsavgift över ……..
kr dock högst ……kr

30 kap. 3 § MB

24 kap. 8 § MB
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Miljösanktionsavgift som beslutats på
delegation ska särskilt redovisas för
nämnden.

L

Livsmedelsområdet m.m.

L.1

Livsmedelslagen

L.1.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud 22 § LL
utan vite som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen samt de beslut
som meddelats med stöd EG-bestämmelserna

L.1.2

Beslut att förena föreläggande och förbud
23 § LL
med (fast) vite upp till …….kr för respektive Viteslagen
adressat i varje enskilt ärende
(1985:206)
Besluta att förena föreläggande och förbud
med (fast) vite över ….kr men högst…..kr
för respektive adressat i varje enskilt ärende

L.1.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud
med löpande vite om högst …..kr per överträdelse eller om …….kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

23 §§ LL
4 § Vitslagen
(1985:206)

Vitesärenden som beslutats på delegation ska
särskilt redovisas för nämnden
L.1.4

Besluta 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 …….
kronor

24 § första och
andra styckena LL,
34 § LF

L.1.5

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

24 § tredje stycket
LL, 34 § LF
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L.1.6

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av livsmedelskontrollen
eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

27 § LL

L.1.7

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas

33 § LL

L.2

Livsmedelsförordningen

L.2.1

Besluta om skyldighet för den som är syssel- 8 § LF
satt med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl

L.2.2

Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning

L.3

Förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter

L.3.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering14 av livsmedelsföretag samt om årlig
kontrollavgift

24 § LF

3-6 §§ FAOKL,
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens taxa

L.3.2

Besluta om avgift för godkännande och regi- 13-14 §§ FAOKL,
strering
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens taxa

L.3.3

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften

10 § FAOKL,
Kommunens taxa

L.3.4

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket

11 § FAOKL, art.
28 EG 882/2004

14

För kommuner som inte har en risk- och erfarenhetsbaserad taxa, kan istället t.ex. ordet ”inklassning”
väljas här
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L.3.5

Besluta om avgift för kontrollmyndighetens
bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar

18 § FAOKL,
Kommunens taxa

L.4

Lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter

L.4.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud 23 § LFAB
utan vite som behövs för efterlevnaden av
12 § FFAB
lagen, de föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd EG-bestämmelserna

L.4.2

Beslut att förena föreläggande och förbud
24 § LFAB
med (fast) vite upp till …….kr för respektive Lagen om viten
adressat i varje enskilt ärende
Besluta att förena föreläggande och förbud
med (fast) vite över ….kr men högst…..kr
för respektive adressat i varje enskilt ärende

L.4.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud
med löpande vite om högst …..kr per överträdelse eller med…….kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

24 § LFAB
Viteslagen

L.4.5

Besluta 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…….kronor

25 § LFAB

L.4.6

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för
sådan begäran föreligger

27 § LFAB

L.4.7

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas

33 § LFAB
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L.5

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

L.5.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassifice3-6 §§ FAOKF
ring15 av foderföretagare och företagare som Art. 27 EG
befattar sig med animaliska biprodukter samt 882/2004,
beslut om årlig kontrollavgift
Kommunens taxa

L.5.2

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften

11 § FAOKF,
Kommunens taxa

L.5.3

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket

12 § FAOKF, art.
28 EG 882/2004

L.6

Kontrollförordningen (EG) 882/2004
om offentlig kontroll

L.6.1

Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

L.6.2

Besluta i ärende om godkännande av livsme- Art. 31.2 c, EG
delsanläggning
882/2004

Art. 31.1 a och b
EG 882/2004
Art 4, EG 853/2004
23 § LF, 11-11a §§
LIVSFS 2009:5

Art. 4 EG 853/2004
23 § LF, 8 §
LIVSFS 2009:5
L.6.3

L.6.4

15

Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning samt om förlängning av sådant godkännande

Art. 31.2 d,
EG-882/2004

Besluta om att omhänderta en sändning av
livsmedel till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.

Art. 18 EG
882/2004

23 § LF

För kommuner som inte har en risk- och erfarenhetsbaserad taxa, kan istället t.ex. ordet ”inklassning”
väljas här.
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Art. 19.1 i EG
882/2004

a) Förordna att livsmedlet destrueras,
blir föremål för särskild behandling
i enlighet med art. 20 eller återsänds
utanför gemenskapen i enlighet med
art. 21 eller vidtagande av andra
lämpliga åtgärder
b) Beträffande livsmedel som redan
släppts ut på marknaden, förordna
om att livsmedlet återkallas eller dras
tillbaka från marknaden innan någon
av de åtgärder som anges i punkt a)
vidtas
L.6.6

Besluta om att omhänderta sändning av livsmedel i avvaktan på destruktion eller vidta
andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga
för att skydda människors och djurs hälsa

Art. 19.2 i EG
882/2004

Beträffande livsmedel av icke-animaliskt
ursprung som är föremål för strängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som inte
kontrollerats eller hanterats i enlighet med
art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och att det därefter antingen destrueras
eller återsänds i enlighet med art. 21
L.6.7

Besluta om sanering eller andra åtgärder som Art. 54.2 a) EG
anses vara nödvändiga för att se till att livs- 882/2004
medel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs

L.6.8

Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och
import och export av livsmedel

Art. 54.2 b) EG
882/2004

L.6.9

Besluta att beordra att livsmedel återkallas,
dras tillbaka från marknaden och/eller
destrueras

Art 54.2c) EG
882/2004
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L.6.10

Besluta om tillstånd till att livsmedel används Art. 54.2. d) EG
för andra ändamål än de som de ursprungli- 882/2004
gen var avsedda för

L.6.11

Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller
stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod

Art. 54.2.e) EG
882/2004

L.6.12

Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings godkännande

Art. 54.2 f) EG
882/2004

L.6.13

Besluta om permanent upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning när verksamheten upphört

Art. 31 EG
882/2004; art. 4 EG
853/2004

L.6.14

Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för
sändningar från tredje länder

Art. 54.2 g) EG
882/2004

L.6.15

Besluta om andra åtgärder som den behöriga
myndigheten anser vara motiverade

Art. 54.2 h) EG
882/2004

L.7

Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (LIVSFS 2005:10)

L.7.1

Besluta om fastställande av egenkontrollpro- 11 § SLVFS
gram och beslut om fastställande av provtag- 2001:30, omtryck
ningspunkter samt frekvens av normal resLIVFS 2011:3
pektive utvidgad kontroll

Ö

Vissa övriga ärenden

Ö.1

Avge yttrande till byggnadsnämnd 16i ärende
angående bygglov, rivningslov och marklov
som rör enstaka småhus eller fritidshus

Ö.2

Avge yttrande till byggnadsnämnd angående
detaljplan och områdesbestämmelser där
enkelt planförfarande tillämpas

Ö.3

Avge yttrande till byggnadsnämnd över
förslag till detaljplan och områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden

16

Med byggnadsnämnd avses här liksom i PBL den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter
enligt plan- och bygglagen. Ärendetypen förutsätter att de uppgifterna inte handläggs inom samma
nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detsamma gäller Ö.2
och Ö.3.
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tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet
Ö.4

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

Ö.5

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

Ö.6

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

Ö.7

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

Ö.8

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

31 § SSL
16 §§ SSF

Ö.9

Besluta i ärende om solarier inom nämndens
ansvarsområde

32 § SSL

-

med anledning av anmälan av
verksamhet i vilken solarium upplåts
till allmänheten

-

i övrigt

16 § SSF
8 och 13 §§ SSMFS
2008:36

Ö.10

Besluta att förena föreläggande och förbud
enligt strålskyddslagen med vite om högst
……. kronor

34 § SSL

Ö.11

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende
enligt strålskyddslagstiftningen

16 a § SSF,
Kommunens taxa

