Delegationsordning
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
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1. Inledning
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i Skurups kommun har tillsyn
över bland annat följande lagstiftningar; miljöbalken med dess förordningar
och föreskrifter, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter. Därtill
kommer EU-lagstiftning inom de olika områdena.
Under Myndighetsnämnden för miljö och byggnad lyder myndighetsenheten
för miljö och byggnad som har den operativa tillsynen enligt ovan nämnda
lagar. För att myndighetsenheten ska kunna utföra en effektiv tillsyn över de
lagstiftningar Myndighetsnämnden för miljö och byggnad har tillsyn över
har denna delegationsordning skapats.
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även
uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
Enligt kommunallagen får vissa ärendegrupper delegeras till person anställd
i kommunen. Delegationen avser endast rutinärenden. Enligt 6 kap. 38 §
kommunallagen (2017:725) får ärenden av följande slag inte delegeras:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttrande med
anledning av beslut 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 har väckts genom medborgarförslag och som lämnats
över till nämnden och
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Delegaten har även möjlighet att låta nämnden besluta i ärenden som denna
känner osäkerhet i, eller om nämndens inställning till ärendet i fråga inte är
känd.
Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad. Detta sker genom att de
förtroendevalda inför varje sammanträde får ett utdrag ur
ärendehanteringssystemet på vilka beslut som har fattats med delegation.
Myndighetschefen för miljö och byggnad står som ensam delegat på en del
punkter i delegationsordningen. Om myndighetschefen inte är på plats, och
det finns ett behov av att fatta beslut träder Myndighetsnämnden för miljö
och byggnads ordförande in i myndighetschefens ställe. Om både miljö- och
byggchefen och Myndighetsnämnden för miljö och byggnads ordförande är
frånvarande träder Myndighetsnämnden för miljö och byggnads vice
ordförande in i deras ställe.
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Förkortningar
Delegater:
Ordf. = Ordförande i Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Vice = 1:e och 2:e vice ordförande i Myndighetsnämnden för miljö och
byggnad
Presidium = Ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
MC = Myndighetschef för miljö och byggnad
MI = Miljöinspektör
TH = Tillståndshandläggare
Använda förkortningar på lagstiftning m.m. i delegationsordningen:
AF

Avfallsförordning (2011:927).

AL

Alkohollag (2010:1622)

BSF

Bilskrotningsförordning (2007:186).

DF

Delgivningsförordning (2011:154).

DL

Delgivningslag (2010:1932).

EG 882/2004 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa
och djurskydd.
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.
FAM

Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador.

FAOKF

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

FAOKL

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

FAPT

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

FFAB

Förordning (2006:814) om foder och animaliska
biprodukter.

FOPCB

Förordning (2007:19) om PCB m.m.

FOFV

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

FMH

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

FL

Förvaltningslag (2017:900).

FMKB

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning.

FVV

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

KL

Kommunallag (2017:725).
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Kommunal taxa, Taxa tagen av kommunfullmäktige för områden inom
Myndighetsnämndens verksamhetsområde (reglemente).
LF

Livsmedelsförordning (2006:813).

LIVSFS 2009:5, Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.
LL

Livsmedelslag (2006:804).

LFHM

Lokala föreskrifter för hälsa och miljö.

LFAB

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Lotterilagen

Lotterilag (1994:1000)

LRF

Lokala renhållningsföreskrifter.

LHVL

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

LTLP

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

MB

Miljöbalken (1998:808).

MTF

Miljötillsynsförordning (2011:13).

MPF

Miljöprövningsförordning (2013:251).

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

SFS 2006:1570, Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa.
SJVFS 2004:62, Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn
i jordbruket vad avser växtnäring.
FOB

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

SLVFS 2001:30, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.
SFS 2016:1129, Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.
SL

Smittskyddslag (2004:168)

SSL

Strålskyddslag (2018:396).

SSF

Strålskyddsförordning (2018:506).

SSMFS

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om
solarier och artificiella solningsanläggningar.

TF

Tryckfrihetsförordning (1949:105).

TL

Tobakslag (1993:581
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A. Allmänna ärenden
Punkt Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation

A.1

Besluta i ärenden som är så
6 kap. 39 § Ordf.
brådskande att nämndens avgörande KL.
inte kan avvaktas. Delegationen
avser alla nämndens verksamheter.
Beslut ska alltid anmälas på
nämndens nästa sammanträde.

Vice

A.2

Utfärdande av fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol,
andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag.

Vice

A.2

Besluta att avvisa en
överklagandeskrivelse som
inkommit för sent.

A.3

Besluta att avge yttrande till andra
myndigheter, sakägare och
verksamhetsutövare inom
miljöbalkens område.

MC

MI

A.4

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

MC

MI

A.5

Besluta att överklaga beslut och
domar som innefattar ändring av ett
beslut som fattats med stöd av
delegation.

MC

MI

A.6

Besluta att inte lämna ut en allmän
handling.

Ordf.

45 § första
stycket
andra
meningen
FL.

6 kap. 3 §
OSL.

MC

MC

2 kap. 1415 §§ TF.
A.7

Besluta att delgivning i ett ärende
ska ske genom
kungörelsedelgivning.

47-50 §§
DL.

MC

19-20§§ DF
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B. Miljöbalkens område
Punkt Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation

MC

MI

B 2.1 Besluta om undantag (tillstånd eller 7 kap. 22 § MC
dispens) från
3 st. MB.
vattenskyddsföreskrifter som
länsstyrelsen har meddelat i den
mån länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden.

MI

B.1 Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. MB
B 1.1 Besluta i tillsynsärende gällande
tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

2 kap. 2-9
§§ MB.
26 kap. MB

B.2 Skydd av områden, 7 kap. MB

B.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
B 3.1 Avge yttrande till länsstyrelse eller
mark- och miljödomstol i den s.k.
kompletteringsremissen vid
prövning av ansökan om miljöfarlig
verksamhet.

19 kap. 4 § MC
MB.

MI

22 kap. 4
och 10 §§
MB.
9 § FMH.

B 3.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i
3, 22, 26 §§ MC
anmälningsärende angående mindre FMH.
ändring av tillståndspliktig
verksamhet.

MI

B 3.3 Om det finns särskilda skäl, får den 24 § FMH. MC
kommunala nämnden överlämna
anmälningsärende till länsstyrelsen.
B 3.4 Besluta i ärende om tillstånd att
inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett.

13 § 1 st.
1 p. FMH.

MC

MI

B 3.5 Besluta i ärende om tillstånd att
ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

13 § 1 st.
2 p. FMH.

MC

MI

B 3.6 Besluta i ärende om tillstånd att
13 § 4 st.
inrätta annan avloppsanordning än FMH.
sådan till vilken vattentoalett är
LFHM.
ansluten inom de delar av
kommunen där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter.

MC

MI

B 3.7 Besluta i ärende om anmälan för att 13 § 2 st.
inrätta annan avloppsanordning än FMH.
som kräver tillstånd.

MC

MI
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B 3.8 Besluta i ärende om anmälan om
ändring av sådana
avloppsanordningar som avses i
13 § FMH.

14 § FMH. MC

MI

B 3.9 Besluta i ärende om tillstånd till
värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten där
tillstånd krävs enligt kommunens
lokala föreskrifter.

17 § 1 st.
FMH.

MC

MI

B
3.10

Besluta i ärende om anmälan för att 17 § FMH. MC
inrätta en värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten.

MI

B
3.11

Besluta i anmälningsärende
angående miljöfarlig verksamhet.

MC

MI

LFHM.

9 kap. 6 §
MB.
22, 25, 26,
27 §§
FMH.

B
3.12

Besluta att förelägga en
verksamhetsutövare att ansöka om
tillstånd, även om tillståndsplikt
inte föreligger.

9 kap. 6a § MC
MB.

MI

B
3.13

Besluta om åtgärder för
bekämpning av ohyra och andra
skadedjur samt övriga olägenheter.

9 kap. 9 §
MB.

MC

MI

B
3.14

Besluta i ärende om anmälan om
37 § FMH. MC
gödselstad eller annan upplagsplats
LFHM.
för djurspillning inom område med
detaljplan eller, om kommunen så
föreskrivit, annat tätbebyggt
område.

MI

B
3.15

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

MI

B
3.16

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

LFHM.

MC

MI

B
3.17

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

MC

MI
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B
3.18

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.

LFHM.

MC

MI

B
3.19

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.

LFHM.

MC

MI

B
3.20

Besluta i ärende angående skötsel
LFHM.
och tillsyn av eldningsanordning för
fasta bränslen.

MC

MI

B
3.21

Besluta i ärende angående eldning
av löv, kvistar och annat
trädgårdsavfall inom område med
detaljplan.

LFHM.

MC

MI

B.4 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB
B 4.1 Avge yttrande till
6 kap. 4 §
verksamhetsutövare inför eller i
MB
samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning, MKB

MC

MI

B 4.2 Avge yttrande till länsstyrelsen med 6 kap. 5 §
anledning av utökat samråd om
MB
betydande miljöpåverkan.

MC

MI

B 4.3 Avge yttrande över MKB som inte 6 kap. 8 §
kungörs tillsammans med ansökan i MB, 12 §
ett mål eller ärende
FMKB

MC

MI

B 4.4 Avge yttrande om MKB i samband 6 kap. 12med att MKB för plan eller program 14 §§ MB,
upprättas eller med anledning av att 8 § FMKB
MKB för plan eller program
upprättas.

MC

MI

B.5 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
B 5.1 Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av föroreningsskada.

10 kap. 2-6 MC
§§ MB.

MI

MC

MI

B 5.2 Besluta i tillsynsärende angående
10 kap. 14
avhjälpande av allvarlig miljöskada. § MB.
18-21 §
FAM.
2 kap. 31 §
3-4 p.
MTF.
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B 5.3 Besluta i anmälningsärende om
28 § FMH. MC
avhjälpandeåtgärd med anledning
av en föroreningsskada, när
åtgärden kan medföra ökad risk för
spridning eller exponering av
föroreningarna.

MI

B.6 Vattenverksamhet, 11 kap. MB
MC

MI

B 7.1 Besluta avge yttrande i ärende om 12 kap. 6 § MC
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 MB.
§ MB.

MI

B 7.2 Besluta om tillstånd, anmälan,
dispens, eller undantag enligt
förordningar och föreskrifter
meddelade med stöd av denna
paragraf.

12 kap. 10
§ MB

MC

MI

B 7.3 Besluta i tillsynsärende angående
skötsel av jordbruksmark.

7,8 & 12
kap. MB.

MC

MI

B 7.4 Besluta om dispens vad gäller
försiktighetsmått vid spridning av
gödsel, som krav på nedmyllning,
förbud för spridning vintertid,
frusen mark m.m.

36 § SJVFS MC
2004:62

MI

B 6.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende
om anmälan av vattenverksamhet
eller till länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol i ärende om tillstånd
för markavvattning.

11 kap.
9a-b 13 §§
MB.
21 § FVV.

B.7 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB

B.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
B 8.1 Besluta i ärende om tillstånd för
FOB
yrkesmässig spridning av
2014:425
bekämpningsmedel inom ett
vattenskyddsområde eller i
tomtmark för flerfamiljshus, på
gårdar till förskolor och skolor eller
allmänna lekplatser samt vid
planerings- och anläggningsarbeten.

MC

MI

B 8.2 Besluta i ärende om anmälan om
FOB
spridning av bekämpningsmedel på 2014:425
banvall, idrottsanläggning, och
områden större än 1000 m2 där
allmänheten får färdas fritt, med
undantag för åkermark.

MC

MI
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B 8.3 Besluta i ärende om undantag från FOB.
informationsplikten för den som
2014:425
avser att sprida bekämpningsmedel
på områden där allmänheten får
färdas fritt.
B 8.4 Besluta i tillsynsärende gällande
föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid hantering
av brandfarliga vätskor och
spilloljor

MC

MI

NFS 2017:5 MC

MI

B 8.5 Besluta i anmälnings- och
FOFV
tillsynsärende om anläggningar som
innehåller fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen.

MC

MI

B 8.6 Besluta i ärende om anmälan om
åtgärd för att avlägsna PCBprodukter i byggnader och
anläggningar.

18 §
FOPCB.

MC

MI

B 8.7 Besluta i ärende om tillsyn över
kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt där nämnden
ansvarar för tillsynen.

2 kap. 19 §, MC
2 kap. 31 §
5-6p. samt
2 kap. 3233 §§ MTF.

MI

B.9 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
B 9.1 Yttranden till länsstyrelsen
angående tillstånd och anmälan
enligt avfallsförordningen.

AF 52 §.

MC

MI

B 9.2 Besluta i ärende om
dispens/tillstånd att själv
kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa avfall.

15 kap. 24- MC
25 §§ MB.

MI

B 9.3 Besluta i ärende om anmälan om
45 § AF.
kompostering eller annan
återvinning/annat bortskaffande om
annat avfall än trädgårdsavfall.

MC

MI

B 9.4 Besluta i ärenden om dispens eller
undantag från bestämmelserna i
lokala renhållningsföreskrifter om
avfallshantering för Skurups
kommun.

LRF

MC

MI

B 9.5 Besluta i ärende om nedskräpning

15 kap. 26§ MC
MB

MI

B 9.6 Beslut i tillsynsärende angående
hushållsavfall, industriavfall,
producentansvar eller hantering av
avfall i övrigt

15. kap MB MC

MI

11

B.10 Tillsyn, 26 kap. MB
B
10.1

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

26 kap. 9 § MC
MB.

B
10.2

Besluta om föreläggande eller
förbud förenat med vite upp till
80 000 kronor i ärende som
nämnden ansvarar för.

26 kap. 9
och 14 §§
MB.

Besluta om utdömande av vite.

6 § Lag
MC
(1985:206)
om viten.

MI

MC

B 10. Besluta att ålägga tidigare ägare
26 kap. 13
3
eller nyttjanderättshavare att lämna § MB.
uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och
adress.

MC

MI

B 10. Besluta att sända föreläggande eller 26 kap. 15
4
förbud, som meddelats mot någon i § MB.
egenskap av ägare m.m. till
inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivningsregistret.

MC

MI

B
10.5

Besluta att begära verkställighet hos 26 kap. 17
kronofogdemyndigheten om
§ MB
meddelat föreläggande eller förbud
enligt 26 kap 9-13 §§ ej blir åtlytt.

MC

MI

B
10.6

Besluta om att vidta rättelse på den
felandes bekostnad upp till ett
belopp av 10 000 kr.

26 kap 18 § MC
MB

MI

26 kap. 19
§ tredje st.
MB.

MC

MI

B 10. Besluta om skyldighet att lämna in 26 kap. 20
8
en miljörapport, även om en
§ MB.
verksamhet inte är tillståndspliktig.

MC

MI

B 10. Besluta att förelägga den som
26 kap. 21
9
bedriver verksamhet eller vidtar
§ MB.
åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen

MC

MI

B 10. Besluta att förelägga den som
26 kap. 22
10
bedriver verksamhet eller vidtar
§ MB.
åtgärd eller som upplåter byggnad
för bostäder eller allmänt ändamål,
att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsynen.

MC

MI

B 10. Besluta att begära att den som
7
bedriver verksamhet som kan
befaras medföra olägenhet för
människors hälsa eller påverka
miljön ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande
åtgärder.
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B 10. Bestämma att beslut i tillsynsärende 26 kap. 26
11
ska gälla omedelbart även om det
§ MB.
överklagas.

MC

MI

B.13 Tillträde m.m., 28 kap. MB
B
13.1

B
13.2

Besluta att meddela förbud vid vite
av högst 5 000 kronor att rubba
eller skada mätapparat eller
liknande utrustning som behöver
sättas ut vid undersökningar.

28 kap. 1, 7 MC
§§ MB.
26 kap. 14
§ MB.

Besluta att begära polishjälp för att 28 kap. 1,8 MC
få tillträde till fastigheter,
§§ MB.
byggnader, andra anläggningar samt
transportmedel för att myndighetens
uppgifter ska kunna utföras.

MI

B.14 Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
30 kap. 3 § MC
MB.

B
14.1

Besluta om miljösanktionsavgift
upp till 5000 kronor.

B
14.2

Besluta om miljösanktionsavgift
30 kap. 3 § MC
över 5000 kronor dock högst 25 000 MB.
kronor.

MI
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C. Vissa övriga ärenden
Punkt Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation

C.1

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

MC

MI

C.2

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

MC

MI

C.3

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

MC

MI

C.4

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

MC

MI

C.5

Yttrande om auktorisation av
bilskrotare

6 § BSF

MC

MI

C.6

Besluta om åtgärder till skydd för
människors hälsa vidtas i fråga om
transportmedel, bagage och annat
gods samt djur

4 § SFS
2006:1570

MC

MI

C.7

Besluta i enlighet med lokala
föreskrifter för gaturenhållning i
Skurups kommun

LFG

MC

MI
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D. Tobak övergångsbestämmelser
Punkt Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation

D.1 Tobakslag (1993:581).
D.1.1 Beslut om föreläggande eller förbud 20 §, andra MC
utan vite.
stycket TL

TH

21 § TL

MC

TH

D.1.3 Begäran om de upplysningar
22 § TL
handlingar, varuprover och liknande
som behövs för tillsynen.

MC

TH

D.1.4 Begära tillträde till område, lokaler 23 § TL
och andra utrymmen och där göra
undersökningar och ta prover.

MC

TH

MC

TH

D.1.2 Beslut om omhändertagande av
tobaksvara.

D.1.5 Begära handräckning av polis.

23b § TL
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E. Tobak och liknande produkter
punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation

E. Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
E 1.1

Bevilja stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning

E 1.2

Ändring av
stadigvarande
tillstånd

E 1.3

Bevilja tillfälliga tillstånd
för tobaksförsäljning

E 1.4

5 kap 3 § 2st

Myndighetsnämnden för miljö
och byggnad

TH

Handläggare på
miljö och hälsa
MC

TH

5 kap 3 § 2st

Handläggare på
miljö och hälsa
MC

TH

Avslå stadigvarande och tillfälliga tillstånd
tobaksförsäljning

5 kap 3 § 2st

Myndighetsnämnden för miljö
och byggnad

TH

E 1.5

Beslut att bevilja försäljningstillstånd
efter ansökan
från konkursbo

5 kap 9 §

Handläggare på
miljö och hälsa
MC

TH

E 1.6

Beslut att återkalla tillstånd
för tobaksförsäljning när
tillståndet inte
längre utnyttjas.

7 kap 10 § 1 p

Handläggare på
miljö och hälsa
MC

TH

E 1.7

Beslut att återkalla tillstånd
när kraven vid
beviljandet
inte längre
uppfylls eller
när brottslig
verksamhet
förekommit
i/på företaget
eller efter en
eller flera varningar

7 kap 10 § 2 – 4 p

Myndighetsnämnden för miljö
och byggnad

TH
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E 1.8

Beslut i tillsynsärende gällande tobaksvaror,
föreläggande,
förbud eller
varning.

7 kap 9 och 11 §§

Handläggare på
miljö och hälsa
MC

TH

E 1.9

Beslut i tillsynsärende gällande tobaksvaror,
föreläggande
eller förbud
med vite

7 kap 9 § 2 st

Myndighetsnämnden för miljö
och byggnad

TH

E
1.10

Beslut i tillsynsärende gällande ecigaretter och
påfyllningsbehållare, föreläggande, förbud eller varning

7 kap 12 §

Handläggare på
miljö och hälsa
MC

TH

E
1.11

Beslut i tillsynsärende gällande ecigaretter och
påfyllningsbehållare, försäljningsförbud, högst 6
månader, samt
föreläggande
med vite.

7 kap 13 och 15 §

Myndighetsnämnden för miljö
och byggnad

TH
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F. Läkemedel
Punkt Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation

F.1 Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
23 § LHVL MC
och enligt
kommunens
taxa om
avgifter.

MI

21 § LHVL. MC

MI

F.1.2 Begära tillträde till områden,
21 § LHVL. MC
lokaler, och andra utrymmen som
används i samband med försäljning
och hantering i övrigt av läkemedel.

MI

Besluta om att påföra avgift för
kontroll.

F.1.1 Begära in de upplysningar och
handlingar som behövs för
kontrollen.

Kommunen ska till
Läkemedelsverket rapportera brister
i efterlevnaden av denna lag och av
de föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.
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G Livsmedelsområdet m.m.
Punkt

Ärende

Bestämmelser

Delegat

Vidaredelegat

G.1 Livsmedelslagen (2006:804)
G.1.1

Beslut att meddela förelägganden och för- 22 § LL
bud utan vite som behövs för efterlevna- F 2017/625
den av livsmedelslagen, lagen om anima- Art. 138 .1
liska bi- produkter och de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagarna, de EU
och EG - bestämmelser som kompletteras
av lagen samt de beslut som meddelats
med stöd EU och EG-bestämmelserna

MC

MI

G.1.2

Beslut att förena föreläggande och förbud 23 § LL
med fast vite upp till 10 000kr för respekViteslagen
tive adressat i varje enskilt ärende
(1985:206)
Besluta att förena föreläggande och förbud med fast vite över 10 000 kr men
högst 50 000kr för respektive adressat i
varje enskilt ärende
Beslut att förena föreläggande och förbud 23 §§ LL
med löpande vite upp till 10 000kr för
4 § Viteslagen
respektive adressat och punkt i varje en(1985:206)
skilt ärende

MC

MI

Besluta att förena föreläggande och förbud med löpande vite över 10 000 kr men
högst 50 000kr för respektive adressat och
punkt i varje enskilt ärende
Vitesärenden som beslutats på delegation
ska särskilt redovisas för nämnden

MC

G.1.3

EG nr 852/2004, Artikel
6.2

G.1.4

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.

G.1.5

Besluta att avregistrera livsmedelsanlägg- 37-38 §§
FL (2017:900)
ning.

G.1.6

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 50 000 kronor
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
överstiga 50 000 kronor

F 2017/625 Art 138 2 j
24 § första och andra
styckena LL, 34 § LF

MC

MC

MI

MC

MI

MC

MI

MC

MI

MC
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G.1.7

G.1.8

G.1.9
G.10

G.11

G.12

G.13

G.14

G.15

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
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas

24 § sista stycket LL, 34 § MC
LF

MI

27 § LL

MC

MI

33 § LL

MC

MI

Besluta om rättelse på egen bekostnad
om någon inte fullgör sina skyldigheter
enligt lagen, de föreskrifter och beslut
som har meddelats med stöd av lagen, de
EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EU eller EGbestämmelserna.
Åtgärderna från de behöriga
myndigheternas sida och sanktioner
Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.
Besluta om att begränsa
eller förbjuda att varor
släpps ut på marknaden,
förflyttas, förs in i unionen eller exporteras
samt förbjuda att de
återsänds till den avsändande medlemsstaten
eller beordra att de återsänds till den avsändande medlemsstaten
Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

26 § LL

MC

MI

F 2017/625 Art 138
2c

MC

MI

F 2017/625 Art 138
2d

MC

MI

F 2017/625 Art 138
2e

MC

MI

F 2017/625 Art 138
2g

MC

MI

F 2017/625 Art 138
2h

MC

MI

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas,
bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna används för
andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för.
Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess anläggningar, installationer eller andra
lokaler, isoleras eller stängs under en
lämplig tidsperiod,

20

G.16

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

F 2017/625 Art 138
2i

MC

MI

G. 17

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde

30 c LL och 39 a – 39 i
LF

MC

MI

MC

MI

G.2 Livsmedelsförordningen (2006:813)
G.2.1

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

G.3 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)
G.3.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassifi- 3-6 §§ FAOKL
Kommunens taxa
cering av livsmedelsföretag samt om
årlig kontrollavgift.

MC

MI

G.3.2

Besluta om avgift för registrering.

MC

MI

G.3.3

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften
Besluta om avgift för uppföljande kontroll
och utredning av klagomål som föranleds
av bristande efterlevnad av regelverket
Besluta om avgift för importkontroll

MC

MI

MC

MI

MC

MI

MC

MI

G.3.4

G.3.5

13-14 §§ FAOKL
Kommunens taxa
10 § FAOKL
Kommunens taxa
Art. 79 2 c och art.
83 p 1 2017/625
11-12 § FAOKL
Förordning 2006:812
11-12 §§
eller motsvarande bestämmelser som gäller
efter den 14 december
2019

G.4 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB)
G.4.1

23 § LFAB
Beslut att meddela förelägganden och
förbud utan vite som behövs för efterlev- 12 § FFAB
naden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EU och EG
-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med
stöd EU och EG bestämmelserna
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G.4.2

G.4.3

G.4.5

G.4.6

Beslut att förena föreläggande och förbud 24 § LFAB
med fast vite upp till 10 000kr för respek- Viteslagen
tive adressat och punkt i varje enskilt
ärende
Besluta att förena föreläggande och förbud med fast vite över 10 000 kr men
högst 50 000kr för respektive adressat
och punkt i varje enskilt ärende
Beslut att förena föreläggande och förbud 24 § LFAB
med löpande vite upp till 10 000kr för
Viteslagen
respektive adressat och per överträdelse i
varje enskilt ärende
Besluta att förena föreläggande och förbud med löpande vite över 10 000 kr
men högst 50 000kr för respektive
adressat och per överträdelse i varje enskilt ärende
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
50000kronor.
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 överstiga
50000kronor.
Besluta att vidta rättelse på den felandes
bekostnad.

MI

MC

MC

MI

MC

25 § LFAB

MC

MI

MC

26 § LFAB

MC

MI

27 § LFAB

MC

MI

MC

MI

MC

MI

G.4.7

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

G.4.8

30 a § LFAB
Besluta om sanktionsavgift ska betalas
av den som påbörjar en verksamhet som
är registreringspliktig utan att någon
anmälan om registrering har gjorts, eller
brister när det gäller att uppfylla krav på
journalföring eller annan dokumentation
33 § LFAB
Besluta att förordna att ett beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas

G.4.9

MC

G.5 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
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G.5.1

G.5.2

G.5.3

3-6 §§ FAOKF
Besluta om risk- och erfarenhetsklassiKommunens taxa
ficering av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift
Besluta om att sätta ned eller efterskänka
11 § FAOKF
avgiften
Kommunens taxa
Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som
föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket.

1 Art 79 2 c och art
83 p 1 2017/625
11-12 § FAOKL

MC

MI

MC

MI

MC

MI

MC

MI

G.6 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2001:30)
G.6.1

Besluta om fastställande av
program för faroanalys enligt 2
c § samt undersökningsprogram och dess parametrar,
provtagningspunkter och frekvensen av normal respektive
utvidgad undersökning.

12 § SLVFS
2001:30, omtryck
LIVFS 2017:2
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H Smittskyddsområdet m.m.
Punkt

Ärende

Bestämmelser

Delegat

Vidaredelegat

H.1 Smittskyddslagen
H1.1

Beslut i fråga om uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

6 kap. 9-10§ SL

MC

MI

9kap 14-15§ MB

MC

21 kap. 1§ OSL

MC

MI

17§ SFS 2006:1570 MC

MI

18§ SFS 2006:1570 MC

MI

19§ SFS 2006:1570 MC

MI

H.2 Miljöbalken
H.2.1

Besluta att förstöra föremål av personlig
natur och låta avliva sällskapsdjur

H.3 Sekretesslagen
H.3.1

Besluta om sekretess i smittskyddsärenden

H.4 Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
H.4.1
H.4.2

H.4.3

Besluta att vidta de åtgärder som krävs
för att skydda människors hälsa.
Besluta att hänvisa fartyg och luftfartyg
till karantänshamn eller karantänsflygplats.
Besluta att förbjuda fartyg och luftfartyg
att släppa av eller ta ombord människor,
djur och last utan tillstånd från myndigheten.
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I. Strålskydd
Punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation

I.1 Strålskyddslagen (2018.396), Strålskyddsförordningen (2018:506).
I.1.1

I.1.2

Besluta om föreläggande.

7 kap 6 §
SSL.

MC

MI

-föreläggande förenat med vite upp
till 10 000 kr.

7 kap 7 §
SSL.

MC

MI

MC

MI

Besluta i ärende om solarier inom
nämndens ansvarsområde
- tillfälligt omhändertagande
- försegling

7 kap 8 §
SSL.
7 kap 9 §
SSL.
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J. Alkohollagen och övriga tillstånd
Punkt Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegat

J.1 Tillstånd
J.1.1 Beslut efter ansökan om
serveringstillstånd
 Inleda utredning
 Avvisa ansökan
 Avskriva ärende

TH

J.1.2 Beslut om tillfälliga ändringar i
serveringstillstånd

8:2 AlkL

J.1.3 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd
 Bifall

8:2 AlkL



TH
TH

Villkor

J.1.4 Beslut med anledning av ansökan
från konkursbo om att få fortsätta
rörelsen

TH

9:12 AlkL

TH

J.1.5 Godkännande av anmälan från
8:3,4,6 och TH
tillståndshavare enligt 8:3,4,6 och 7 7 samt
samt 9:11-12 AlkL
9:11-12
AlkL
J.1.6 Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd
 när tillståndet inte längre
utnyttjas

9:18 AlkL
TH

J.2 Sanktioner
J.2.1 Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare
 erinran

9:17 AlkL
TH

J.3 Yttrande
J.3.1 Yttranden angående
värdeautomatspel

44 §
Lotterilagen

TH

J.4.1 Beslut att begära handräckning för
att kunna utöva tillsyn

9:9 AlkL

TH

J.4.2 Utlämnande av uppgift på begäran
av annan tillsynsmyndighet

9:8 AlkL

TH

J.4 Övrigt
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K. Avgifter
Punkt Ärende

Lagrum

K.1

Kommunal MC
taxa

MI

Besluta om nedsättning av avgift
Kommunal MC
eller efterskänkande av avgift i
taxa.
enskilda fall enligt kommunens taxa

MI

MC

MI

K.2

K.3

Besluta om att påföra avgift för
prövning och tillsyn enligt
kommunens taxa om avgifter.

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

9 kap. 5 §
FAPT.

Delegat

Vidaredelegat

TH

TH

TH
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