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Justering (sign) 

§ 67

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordföranden föreslår att ärende 12 utgår eftersom det förhandsbesked 
som beviljades för ett år sedan fortfarande gäller. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Inga övriga frågor har anmälts.

2. Ärende 12 på föredragningslistan utgår.

3. Föredragningslistan fastställs.

_____ 
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Justering (sign) 
 

§ 68 Dnr 2018.0318  002 
 

Delegationsordning inom miljö- och byggnämndens ansvars-
område 

Miljö och byggavdelningen har av nämnden fått uppdraget att revidera 
den nu gällande delegationsordningen, antagen 2017-05-11. Anledningen 
till revideringen är framför allt en anpassning till den nya Kommunal- 
lagen (2017:725) och Förvaltningslagen (2017:900), men en översyn av 
samtliga lagstiftningsområden är också genomförd.  
 
Mindre förändringar av delegation är föreslagna inom Miljöområdet, 
strandskydd (M3.3), Livsmedelsområdet, faroanalys för dricksvatten 
(L.7.1), Plan- och byggområdet (P.4.5-P.4.6), Strålskyddslag- 
stiftningen (Ö.6-Ö.9) och Elförordningen (Ö.15). 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i enlig-
het med miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden antar den föreslagna delegationsordningen. 
Bilaga 1. 
 

2. Tidigare beslutad delegationsordning upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 
 
Beslutsexpediering 

Miljö- och byggavdelningen 
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Innehållsförteckning 
 

Förkortningar Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

Allmänna bestämmelser för delegeringen 4 

Allmänna ärenden, samt Tryckfrihetsförordningen, 
Förvaltningslagen och Kommunallagen 6 

Miljöbalkens område 8 

Livsmedelsområdet m m 16 

Plan- och byggområdet 19 
 
            Vissa övriga ärenden 24 

  
 
 
 
 
 

Förkortningar 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 
  
AF  Avfallsförordning (2011:927)  
AL Anläggningslag (1973:1149) 
BBR Boverkets byggregler (BFS 2015:3) 
BF Begravningsförordning (1990:1147) 
BFS Boverkets författningssamling 
DF  Delgivningsförordning (2011:154)  
DL  Delgivningslag (2010:1932) 
EF Elförordningen (2013:208) 
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 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  

FAOKF  Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter  
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FAOKL  Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 
FBM Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 
FFAB  Förordning (2006:814) om foder och animaliska 

biprodukter  
FL  Förvaltningslag (2017:900)  
FMH  Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  
FMKB  Förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar  
FVV  Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  
KL  Kommunallag (2017:725)  
LFAB  Lagen (2006:805) om foder och animaliska 

biprodukter  
LIS Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
LIVSFS 2005:20 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien  
LIVSFS 2017:2 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i 

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten 

LF  Livsmedelsförordning (2006:813)  
LL  Livsmedelslag (2006:804) 
LRL  Ledningsrättslag (1973:1144) 
MB  Miljöbalken (1998:808) 
MBN Miljö- och byggnämnden 
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 
MPF  Miljöprövningsförordning (2013:251) 
MTF  Miljötillsynsförordning (2011:13)  
OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  
PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 
PBL Plan- och bygglag (2010:900) 
SSF  Strålskyddsförordning (2018:506)  
SSL  Strålskyddslag (2018:396)  
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
ÖP Översiktsplan 
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Delegationsordning för Miljö- och byggnämnden 
 

Allmänna bestämmelser för delegeringen  
Miljö- och byggnämnden får enligt 6 kap 37 § KL 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 §§ KL. Delegaten träder in helt i 
miljö- och byggnämndens ställe och ett beslut som fattas med stöd av 
delegering kan inte återtas av miljö- och byggnämnden. Däremot kan 
miljö- och byggnämnden återkalla sin delegation generellt eller i ett 
särskilt ärende.  
 
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. 
 
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. Delegat har rätt att överlämna beslutande-
rätten till nämnden. 
 
Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras för: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att 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 väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Beslut eller ren verkställighet 
I kommunallagen skiljer man på nämndbeslut som får delegeras och 
beslut som innebär en ren verkställighet. Kännetecken för nämndbeslut 
är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
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vissa överväganden och självständiga bedömningar. Beslut med ren 
verkställighet handlar om förberedande eller verkställande åtgärder 
som inte bygger på delegation. Exempel på detta kan vara 
avgiftsdebitering av en fastställd taxa. Dessa är inte beslut i lagens 
mening. 
 
Anmälningsskyldighet 
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till 
miljö- och byggnämnden vid nästkommande sammanträde. Detta med 
stöd av 6 kap 40 § KL. Anmälningsskyldighet föreligger inte för åtgärder 
som inte anses vara beslut enligt KL.  
 
Arbetsfördelning inom Miljö- och byggavdelningen  
Miljö- och byggavdelningens arbetsfördelning utgör ett komplement till 
delegationsordningen. Arbetsfördelningen upprättas av miljö- och 
byggchefen och gäller från det att den upprättats fram till det att den 
reviderats. Arbetsfördelningen ska delges miljö- och byggnämnden vid 
nästkommande sammanträde. 
 
Arbetsfördelningen reglerar huvudansvar och understöd för 
ärendegrupper. Den som har huvudansvaret ska följa utvecklingen 
inom området, inhämta nödvändig spetskompetens samt svara på 
frågor. Den som ger understöd kan handlägga egna ärenden under 
förutsättning att ärendegruppen är väl avgränsad inom området och att 
avgränsningen finns angiven i arbetsfördelningen. Vid semester, längre 
frånvaro eller anhopning av arbete ersätter understödjande handläggare 
den som har huvudansvaret på ämnesområdet. 
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Miljö och byggnämnden bemyndigar nedanstående delegater att på nämndens 
vägnar fatta beslut i följande ärenden med stöd av 6 kap 37 § Kommunallagen 

  
 

A Allmänna ärenden, samt Tryckfrihetsförordningen, 
Förvaltningslagen och Kommunallagen 

 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 
A.1 Besluta i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas.  

6 kap 39 § KL  Ordförande Vice 
ordförande 

A.2 Besluta att avvisa en 
överklagandeskrivning som 
inkommit för sent 

45 § FL MB chef Ställföreträdan
de MB chef 

A.3 Besluta att avge yttrande till 
högre instans med anledning av 
överklagande av beslut som 
fattas med stöd av delegation 

 Handläggare MB chef 

A.4 Besluta att överklaga beslut och 
domar som innefattar ändring 
av beslut som fattats med stöd 
av delegation 

 MB chef Ställföreträdan
de MB chef 

A.5 Besluta att utse ombud att 
företräda nämnden vid 
förhandling eller förrättning i 
mål och ärenden vid 
länsstyrelse, mark- och 
miljödomstol och andra 
myndigheter  

6 kap 15 § KL  MB chef Ställföreträdan
de MB chef 

A.6 Besluta att inte lämna ut en 
allmän handling  

6 kap 3 § OSL, 
2 kap 14-15 §§ TF  

MB chef Ställföreträdan
de MB chef 

A.7 Besluta att delgivning i ett 
ärende ska ske genom 
kungörelsedelgivning  

47-50 §§ DL  
 

Handläggare MB chef 

A.8 Besluta att delgivning i ett 
ärende ska ske genom 
stämningsmannadelgivning 

31 § DL Handläggare MB chef 

A.9 Rättelse av ett beslut som 
innehåller en uppenbar 
oriktighet till följd av 
myndighetens eller någon 
annans skrivfel, räknefel eller 
liknande förbiseende 

36 § FL Handläggare Nämnd-
sekreterare 
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A.10 Omprövning av beslut som är 
uppenbart oriktigt pga nya 
omständigheter eller någon 
annan anledning om ej till 
nackdel för enskild 

37 § FL Handläggare MB chef 

A.11 Yttranden som inte är av 
principiell art eller av större 
ekonomisk betydelse  

 Handläggare MB chef 
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M Miljöbalkens område 
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 
M.1 Allmänna hänsynsregler m.m.    

M.1.1 Besluta i tillsynsärende och avge 
yttrande gällande tillämpningen 
av de allmänna hänsynsreglerna  

26 kap 9 § MB  Handläggare MB chef 

M.2 Miljökonsekvensbeskrivningar 
och annat beslutsunderlag  

   

M.2.1  Avge yttrande till 
verksamhetsutövare inför eller i 
samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning  

6 kap 24 § MB  Handläggare MB chef 

M.2.2 Besluta om betydande 
miljöpåverkan i 
anmälningsärenden 

26a § FMH Handläggare MB chef 

M.2.3  Avge yttrande till länsstyrelsen 
med anledning av utökat 
samråd om betydande 
miljöpåverkan  

6 kap 25 § MB  Handläggare MB chef 

M.2.4  Avge yttrande över 
miljökonsekvensbeskrivning 
som inte kungörs tillsammans 
med ansökan i ett mål eller 
ärende  

6 kap 39 § MB Handläggare MB chef 

M.2.5  Avge yttrande om MKB i 
samband med att MKB för plan 
eller program ska upprättas 
eller med anledning av att MKB 
för plan eller program har 
upprättats  

6 kap 6, 10, 15 §§ 
MB  

Handläggare MB chef 

M.3 Skydd av områden     
M.3.1  Besluta i ärenden om tillstånd, 

dispens eller anmälningsärende 
enligt föreskrifter i lokala 
vattenskyddsföreskrifter  

7 kap 22 § MB, 
Lokala vatten-
skyddsföreskrifter 

Handläggare MB chef 

M.3.2  

 

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

26 kap 9 § MB 

 

Handläggare MB chef 

  



  
  
   

MILJÖ- OCH BYGGAVDELNINGEN    

9

M.3.3 Besluta om dispens från 
strandskyddet: 
 Inom i ÖP geografiskt utpekat 

LIS område  
 Komplementbyggnader och 

mindre åtgärder utanför 
detaljplan på ianspråktagen 
tomtplats 

 Återuppförande efter brand 
eller liknande 

 Mindre åtgärder inom 
naturreservat som syftar till 
att följa skötselplan 

 Åtgärder för att genomföra 
lagakraftvunnen detaljplan 

 Mindre brygga vid tomt 
 Nybyggnation av brygga som 

ersätter lagligt uppförd 
brygga 

 Tillbyggnad av brygga till en 
total area om högst 20 m2 

 Åtgärder som görs på område 
som är väl avskilt från 
strandlinjen 

 Ledningsdragningar, 
inklusive schaktning, 
förberedande arbeten för 
infrastruktur t.ex. för vatten, 
avlopp, el, fiberkabel, 
transformatorstation 

 Avverkning av ett fåtal träd 

7 kap 18b § MB Handläggare MB chef 

M.4  
 

Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

   

M.4.1  Avge yttrande till länsstyrelsen 
eller mark- och miljödomstolen 
vid prövning/ändring av 
ansökan om tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet  

19 kap 5 § MB, 
22 kap 6 § MB  

Handläggare MB chef 

M.4.2 Besluta i anmälningsärenden 
om ändring av tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet där MBN 
är tillsynsmyndighet 

1 kap 11 § MPF 
27 § FMH 

Handläggare MB chef 
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M.4.3 Ange yttrande till länsstyrelsen i 
anmälningsärenden om ändring 
av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet där MBN ej är 
tillsynsmyndighet 

1 kap 11 § MPF, 
26 § FMH 

Handläggare MB chef 

M.4.4 Fatta beslut om ytterligare 
villkor rörande tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet på 
delegation av miljöprövnings-
delegationen 

22 kap 25 § MB Handläggare MB chef 

M.4.5 Besluta i ärende om anmälan 
om miljöfarlig verksamhet 

1 kap 10 § MPF Handläggare MB chef 

M.4.6 Besluta i anmälningsärenden 
om ändring av anmälnings-
pliktig miljöfarlig verksamhet  

1 kap 11 § MPF,  
27 § FMH 

Handläggare MB chef 

M.4.7  Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett  

9 kap 7 § MB,  
13 § FMH  

Handläggare MB chef 

M.4.8 Besluta i ärende om tillstånd att 
ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning  

9 kap 7 § MB,  
13 § FMH  

Handläggare MB chef 

M.4.9  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  

9 kap 7 § MB,  
13 § FMH,  
Lokala 
vattenskyddsföre-
skrifter  

Handläggare MB chef 

M.4.10  Besluta i ärende om anmälan för 
att inrätta annan 
avloppsanordning än som 
kräver tillstånd  

9 kap 7 § MB,  
14 § FMH  

Handläggare MB chef 

M.4.11  Besluta i ärende om anmälan 
om ändring av sådana 
avloppsanordningar som avses i 
13 § FMH  

9 kap 7 § MB,  
14 § FMH  

Handläggare MB chef 

M.4.12  Besluta i ärende om tillstånd till 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten där 
tillstånd krävs enligt lokala 
vattenskyddsföreskrifter  

17 § FMH, Lokala 
vattenskyddsföre-
skrifter  

Handläggare MB chef 
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M.4.13 Besluta i ärende om anmälan för 
att inrätta en 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten  

17 § FMH,  
Lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Handläggare MB chef 

M.4.14 Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta anläggning för ny 
grundvattentäkt eller i ärende 
om anmälan av sådana 
anläggningar som redan finns 
där tillstånd respektive anmälan 
krävs enligt lokala 
vattenskyddsföreskrifter  

9 kap 10 § MB, 
Lokala 
vattenskyddsföre-
skrifter  

Handläggare MB chef 

M.4.15 Besluta i ärenden om dispens 
från 7 § och 8 § i lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön  

Lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Handläggare MB chef 

M.4.16  Besluta i ärende om anmälan 
om att driva eller arrangera viss 
verksamhet enligt 38 § FMH  

38 § FMH  Handläggare MB chef 

M.4.17 Besluta i ärende om tillstånd att 
hålla vissa djur inom område 
där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa 
och miljön 

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

Handläggare MB chef 

M.4.18  
 

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  

9 kap 12 § MB,  
37 och 40 § FMH, 
Lokala 
föreskrifter för att 
skydda 
människors hälsa 
och miljön  

Handläggare MB chef 

M.4.19 Besluta om åtgärder för att 
spåra smitta och undanröja 
risken för smittspridning  

9 kap 15 § MB Handläggare MB chef 

M.4.20 Besluta att en täkt är avslutad 20c § FMH Handläggare MB chef 
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M.5 Verksamheter som orsakar 
miljöskador 

   

M.5.1 Besluta i tillsynsärende 
angående avhjälpande av 
föroreningsskada 

10 kap 14 § MB Handläggare MB chef 

M.5.2  Besluta i anmälningsärende om 
avhjälpandeåtgärd med 
anledning av en 
föroreningsskada, när åtgärden 
kan medföra ökad risk för 
spridning eller exponering av 
föroreningarna  

28 § FMH  Handläggare MB chef 

M.6 Vattenverksamhet    

M.6.1  
 

Yttrande till länsstyrelsen i 
ärende om anmälan av 
vattenverksamhet eller till 
länsstyrelsen eller mark- och 
miljödomstolen i ärende om 
tillstånd för vattenverksamhet 
eller ändringar och 
omprövningar  

22 § FVV  Handläggare MB chef 

M.7 Jordbruk och annan 
verksamhet 

   

M.7.1  Avge yttrande i ärende om 
anmälan för samråd enligt 12 
kap 6 § MB  

12 kap 6 § MB  Handläggare MB chef 

M.8  Kemiska produkter och 
biotekniska organismer  

   

M.8.1  Besluta i ärende om tillstånd för 
yrkesmässig spridning av 
bekämpningsmedel inom ett 
vattenskyddsområde eller på 
tomtmark för flerfamiljshus, på 
gårdar till förskolor och skolor 
eller på allmänna lekplatser 
samt vid planerings- och 
anläggningsarbeten  

14 kap 8 § MB,  
2 kap 40 § FBM  

Handläggare MB chef 

M.8.2  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  

14 kap 8 § MB,  
2 kap 41 § FBM 
 
 

Handläggare MB chef 



  
  
   

MILJÖ- OCH BYGGAVDELNINGEN    

13

M.8.3  Besluta i ärende om undantag 
från informationsplikten för den 
som avser att sprida 
bekämpningsmedel på områden 
där allmänheten får färdas fritt  

14 kap 8 § MB,  
2 kap 45 § FBM 

Handläggare MB chef 

M.8.4  Besluta i tillsynsärende om 
skydd mot vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor  

14 kap 8 § MB  
 

Handläggare MB chef 

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

26 kap 9 § MB 
 

Handläggare MB chef 

M.8.6  Besluta i ärende om anmälan 
om åtgärd för att avlägsna PCB-
produkter i byggnader och 
anläggningar  

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB 
m m  

Handläggare MB chef 

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

2 kap 31-32 §§ 
MTF  

Handläggare MB chef 

M.9  Avfall och producentansvar     
M.9.1  Besluta i ärende om 

dispens/tillstånd för 
fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare att 
kompostera eller på annat sätt 
återvinna eller bortskaffa avfall  

15 kap 25 § MB  Handläggare MB chef 

M.9.2  Besluta i ärende om anmälan 
om kompostering eller annan 
återvinning, eller bortskaffande 
av annat avfall än 
trädgårdsavfall  

45 § AF  Handläggare MB chef 

M.10  Tillstånds giltighet, 
omprövning m.m.  

   

M.10.1  Besluta att på ansökan av 
tillståndshavare upphäva eller 
ändra bestämmelser och villkor 
i ett tillståndsbeslut som har 
fattats på delegation av 
nämnden  

24 kap 8 § MB  Handläggare MB chef 
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M.10.2 Besluta om villkor för 
tillståndspliktig åtgärd där 
kommunen är 
prövningsmyndighet 

16 kap 2 § MB Handläggare MB chef 

M.11  Tillsyn     
M.11.1 Besluta att lämna klagomål utan 

åtgärd 
26 kap 9 § MB  Handläggare MB chef 

M.11.2  Besluta om förelägganden eller 
förbud utan vite i ärenden där 
nämnden är tillsynsmyndighet  

26 kap 9 § MB  Handläggare MB chef 

M.11.3  Besluta att ålägga tidigare ägare 
eller nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny ägares 
eller nyttjanderättshavares 
namn och adress  

26 kap 9 och 13 §§ 
MB  
 

Handläggare MB chef 

M.11.4  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  Handläggare MB chef 

M.11.5 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 9 och 19 §§ 
MB  
 

Handläggare MB chef 

M.11.6 Besluta att förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter 
och handlingar som behövs för 
tillsynen  

26 kap 9 och 21 §§ 
MB 
 

Handläggare MB chef 

M.11.7  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 9 och 22 §§ 
MB  
 

Handläggare MB chef 

M.11.8  Bestämma att beslut i tillsyns-
ärende ska gälla omedelbart 
även om det överklagas  

26 kap 26 § MB  Handläggare MB chef 
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M.12  Avgifter     
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  

Handläggare MB chef 

M.13  Tillträde m.m.     
M.13.1  Besluta att meddela förbud vid 

vite av högst 10.000 kronor att 
rubba eller skada mätapparat 
eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid 
undersökningar  

28 kap 7 § MB  
 

Handläggare MB chef 

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 8 § MB  Handläggare MB chef 

M.14  Miljösanktionsavgifter     
M.14.1  Besluta om miljösanktionsavgift 

upp till 10.000 kronor 
30 kap 3 § MB  Handläggare MB chef 
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L Livsmedelsområdet m.m. 
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 
L.1 Livsmedelslag (2006:804)    

L.1.1  Besluta om föreläggande och 
förbud  

22 § LL  Handläggare  MB chef 

L.1.2  Besluta om särskilda 
ingripanden med mera 

24 § LL  Handläggare  MB chef 

L.1.3 Besluta om att vidta åtgärder för 
att spåra smitta och undanröja 
risken för smittspridning 

25 § LL   

L.1.4  Begära polismyndighetens 
biträde  

27 § LL  Handläggare  MB chef 

L.1.5  Besluta att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas  

33 § LL  Handläggare  MB chef 

L.2  Livsmedelsförordning 
(2006 :813) 

   

L.2.1  Besluta om läkarundersökning 8 § LF  Handläggare  MB chef 

L.3  Förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter  

   

L.3.1  Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift  

5-6 §§ FAOKL,  
Art. 27 EG 
882/2004,  
Kommunens 
taxa  

Handläggare  MB chef 

L.3.2  Besluta om avgift för 
registrering  

13 §FAOKL, 
Art. 27 EG 
882/2004, 
Kommunens 
taxa  

Handläggare  MB chef 

L.3.3  Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften  

10 § FAOKL, 
Kommunens 
taxa  

Handläggare  MB chef 

L.3.4  Besluta om avgift för extra 
offentlig kontroll som föranleds 
av bristande efterlevnad av 
regelverket  

11 § FAOKL, 
Art. 28 EG 
882/2004, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare  MB chef 
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L.4  Lagen (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter, 
förordning (2006:814) om foder 
och animaliska biprodukter 

   

L.4.1  Besluta att meddela 
förelägganden och förbud som 
behövs för efterlevnaden av 
lagen, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen, 
de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd 
av EG-bestämmelserna  

23 § LFAB, 13 § 
FFAB  

Handläggare  MB chef 

L.4.2  Besluta att ta hand om en vara 
samt – om förutsättningar för 
det föreligger – att låta förstöra 
varan på ägarens bekostnad  

25 § LFAB  Handläggare  MB chef 

L.4.3  Begära polismyndighetens 
biträde 

27 § LFAB  Handläggare  MB chef 

L.4.4  Besluta att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas  

33 § LFAB  Handläggare  MB chef 

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

   

L.5.1  Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
foderföretagare och företagare 
som befattar sig med animaliska 
biprodukter samt beslut om 
årlig kontrollavgift  

5 § FAOKF,  
Art. 27 EG 
882/2004,  
Kommunens 
taxa  

Handläggare  MB chef 

L.5.2  Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgiften  

11 § FAOKF, 
Kommunens 
taxa  

Handläggare  MB chef 

L.5.3  Besluta om avgift för extra 
offentlig kontroll som föranleds 
av bristande efterlevnad av 
regelverket  

12 § FAOKF, 
Art. 28 EG 
882/2004, 
Kommunens 
taxa 

Handläggare  MB chef 
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L.6  Kontrollförordningen (EG) 
882/2004 om offentlig kontroll  

   

L.6.1  Besluta i ärende om registrering 
av livsmedelsanläggning  

Art. 6.2 EG 
852/2004,  
23 § LF 

Handläggare  MB chef 

L.6.2  Besluta 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  

Handläggare  MB chef 

L.6.3  Besluta om sanering eller andra 
åtgärder som anses vara 
nödvändiga för att se till att 
livsmedel är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs  

Art. 54.2 a) EG 
882/2004  

Handläggare  MB chef 

L.6.4  Besluta att begränsa eller 
förbjuda utsläppande av 
livsmedel på marknaden och 
import och export av livsmedel  

Art. 54.2 b) EG 
882/2004  

Handläggare  MB chef 

L.6.5  Besluta att övervaka och vid 
behov beordra att livsmedel 
återkallas, dras tillbaka från 
marknaden och/eller destrueras  

Art. 54.2 c) EG 
882/2004  

Handläggare  MB chef 

L.6.6  Besluta om tillstånd till att 
livsmedel används för andra 
ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för  

Art. 54.2 d) EG 
882/2004  

Handläggare  MB chef 

L.6.7  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  

Handläggare  MB chef 

L.6.8 Besluta om åtgärder som avses i 
art. 19.1-19.2 för sändningar från 
tredje länder  

Art. 54.2 g) EG 
882/2004  

Handläggare  MB chef 

L.6.9  Besluta om andra åtgärder som 
den behöriga myndigheten 
anser vara motiverade  

Art. 54.2 h) EG 
882/2004  

Handläggare  MB chef 

L.7  Livsmedelsverkets föreskrifter 
om ändring i Livsmedels-
verkets föreskrifter (SLVFS 
2001:30) om dricksvatten 
(LIVSFS 2017:2)  

   

L7.1 Fastställa faroanalys och 
undersökningsprogram 

12 § LIVSFS 
2017:2 

Handläggare MB chef 
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MILJÖ- OCH BYGGAVDELNINGEN 

P Plan- och byggområdet  
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 
P.1 Att ta fram detaljplaner och 

områdesbestämmelser  
   

P.1.1 Ingå plankostnadsavtal för 
detaljplanearbetet 

12 kap 8 § PBL 
Kommunens 
taxa 

MB chef MB 
ordförande 

P.1.2 
 
 
 

Besluta att sända ut 
planhandlingar för granskning, 
om inga revideringar gjorts eller 
betydande yttranden inkommit 
under samrådsförfarandet 

5 kap 18 § PBL Handläggare MB chef 

P.2  Bygglov, rivningslov och 
marklov m.m.  

   

P.2.1  Besluta om bygglov m.m.  9 kap 30-38 §§ 
PBL, 
6 kap 1-3 §§ PBF 

Handläggare MB chef 

P.3 Genomförandet av bygg-, 
rivnings- och markåtgärder 

   

P.3.1  Besluta om att byggnadsverk får 
tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats 

10 kap 4 § PBL Handläggare MB chef 

P.3.2  Besluta att ge startbesked om 
det enligt 10 kap 14 § inte 
behövs något tekniskt samråd 

10 kap 22 § PBL Handläggare MB chef 

P.3.3  Besluta att förelägga byggherren 
att ge in de ytterligare 
handlingar som behövs för 
prövningen av frågan om 
startbesked om det enligt 10 kap 
14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd 

10 kap 22 § PBL Handläggare MB chef 
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P.3.4 Besluta att med startbesked 
godkänna att en åtgärd får 
påbörjas och att i startbeskedet 
- fastställa den kontrollplan 

som ska gälla med uppgift 
om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

- bestämma de villkor som be-
hövs för att få påbörja 
åtgärden 

- bestämma villkor och 
ungefärlig tidpunkt för 
utstakning som behövs 

- bestämma de handlingar som 
ska lämnas inför beslut om 
slutbesked ge de 
upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som 
behövs 

10 kap 23-24 §§ 
PBL 

Handläggare MB chef 

P.3.5 Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök/besiktning 
inom ramen för nämndens 
tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift. 
Föreläggande med påföljd (vite 
eller åtgärd) beslutas av 
nämnden 

10 kap 27 § PBL, 
11 kap 8 § PBL 

Handläggare MB chef 

P.3.6 Besluta att det för 
rivningsåtgärder inte behövs 
någon kontrollplan 

10 kap 18 § PBL Handläggare MB chef 

P.3.7 Besluta om kompletterande 
villkor för bygg/rivnings- 
åtgärderna eller kontrollen 

10 kap 19 § PBL Handläggare MB chef 

P.3.8 Besluta om slutbesked 
respektive om interimistiskt 
slutbesked  

10 kap 34-37 §§ 
PBL 

Handläggare MB chef 
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P.4  Tillsyn, tillträde, ingripanden 
och påföljder 

   

P.4.1  Avge ingripandebesked inom 
ramen för föreskrifterna i 11 kap 
PBL 

11 kap 7 § PBL Handläggare MB chef 

P.4.2  Besluta att av polismyndigheten 
begära det biträde som behövs 
för tillträde enligt 11 kap 8 § 
PBL 

11 kap 9 § PBL Handläggare MB chef 

P.4.3  Besluta om lovföreläggande om 
lovpliktig åtgärd har vidtagits 
utan lov, om det är sannolikt att 
lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärendet 

11 kap 17 § PBL Handläggare MB chef 

P.4.4  Beslut om föreläggande för 
underhållsutredning 

11 kap 18 § PBL Handläggare MB chef 

P.4.5 - Beslut om 
åtgärdsföreläggande 

- Beslut om 
rättelseförelägganden 

- Beslut om 
rivningsförelägganden 

- Beslut om förelägganden för 
ökad trafiksäkerhet 

- Beslut om föreläggande av 
stängsel kring 
industrianläggningar som 
inte används 

- Beslut om 
produktförelägganden 

- Beslut om genomförande på 
bekostnad av den förelagda 

11 kap 19-28 §§ 
PBL 

Handläggare MB chef 

P.4.6 Anteckningar i 
fastighetsregistrets 
inskrivningsdel 

11 kap 40§ PBL Handläggare MB chef 

P.4.7  Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd 

11 kap 30-32 §§ 
PBL 

Handläggare MB chef 

P.4.8  Besluta om förbud mot 
användning av byggnadsverk 
om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister 

11 kap 33 § PBL Handläggare MB chef 

P.4.9 Besluta att utse annan 
funktionskontrollant  

11 kap 34 § PBL Handläggare MB chef 
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P.4.10 Besluta att entlediga 
kontrollansvarig inom ramen 
för föreskrifterna i 10 kap 11 § 
eller efter förslag från 
byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig  

11 kap 35 § PBL Handläggare MB chef 

P.4.11 Besluta att ansöka om handräck-
ning hos kronofogde-
myndigheten för tillträde enligt 
11 kap 8 § eller när någon har 
underlåtit att utföra arbete eller 
vidta en åtgärd som har 
förelagts honom eller henne 
enligt 10 kap 19, 21 eller 22 §§ 
PBL 

11 kap 39 § PBL Handläggare MB chef 

P.5  Byggnadsnämnden     
P.5.1  Besluta om avgifter i enskilda 

ärenden/fall med tillämpning 
av kommunens plan- och 
bygglovtaxa, även uttag av 
avgift i förskott 

12 kap 8-11 §§ 
PBL,  
Kommunens 
taxa  

Handläggare MB chef 

P.6  Plan- och byggförordningen 
m.m.  

   

P.6.1  Besluta om särskild besiktning 
av hissar och andra 
motordrivna anordningar 

8 kap 6 § PBF,  
5 kap 9 § PBF 

Handläggare MB chef 

P.6.2  Besluta om användningsförbud 
för hissar och andra 
motordrivna anordningar med 
tillämpning av bestämmelserna 
i 3 kap 4 § 

Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd     
(BFS 2012:11 H 
14) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna 
anordningar 

Handläggare MB chef 

P.6.3  Besluta om föreläggande (utan 
vite) mot ägare till byggnader 
som inte fullgör sina 
skyldigheter ifråga om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem  

11 kap 19-20 §§ 
PBL 

Handläggare MB chef 

P.6.4  Besluta om senareläggning av 
besiktningstidpunkt inom 
ramen för föreskrifterna  

Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd 
om Funktions-
kontroll av 
Ventilations-
system, BFS 
2017 :10 4 §  

Handläggare MB chef 
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P.7  Boverkets byggregler     
P.7.1  Besluta att medge mindre 

avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli 
tekniskt tillfredsställande och 
det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 

BBR 1:21 

 

Handläggare MB chef 

P.8 Fastighetsbildningslagen     
P.8.1 Företräda byggnadsnämnden 

vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med 
rätt att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov 
bör avgöras innan 
fastighetsbildning sker 

4 kap 25 FBL Handläggare MB chef 

P.8.2 Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

15 kap 11 § FBL 

 

 

Handläggare MB chef 

P.9 Anläggningslagen     
P.9.1 Företräda byggnadsnämnden 

vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

21 §§ AL 

 

Handläggare MB chef 

P.9.2 Rätt att påkalla förrättning 18 § AL Handläggare MB chef 

P.9.3 Godkännande av beslut eller åt-
gärd 

30 § AL 

 

Handläggare MB chef 

P.10 Ledningsrättslagen     
P.10.1 Företräda byggnadsnämnden 

vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

19 § LRL 

 

Handläggare MB chef 

P.10.2 Godkännande av beslut eller åt-
gärd 

28 § LRL 

 

Handläggare MB chef 
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Ö Vissa övriga ärenden 
 Beskrivning Lagrum Delegat Ersättare 
Ö.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärende rörande bidrag för 
åtgärder i bostäder  

26 kap 6 § MB 
 

Handläggare MB chef 

Ö.2  Avge yttrande till länsstyrelse i 
ärende om tillstånd för att 
inrätta hem för vård och boende 
som drivs av en enskild eller 
sammanslutning  

26 kap 6 § MB 
 

Handläggare MB chef 

Ö.3  Avge yttrande till 
polismyndighet i ärende om 
allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, 
bullrande verksamheter och 
liknande verksamheter  

26 kap 6 § MB 
 

Handläggare MB chef 

Ö.4  Avge yttrande till 
polismyndighet i ärende om 
tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse  

26 kap 6 § MB Handläggare MB chef 

Ö.5 Avge yttrande till 
Polismyndigheten beträffande 
tillstånd för störande nattarbete 

Allmänna lokala 
ordnings-
föreskrifter 

Handläggare MB chef 

Ö.6  Besluta att begära upplysningar 
eller handlingar som behövs för 
sådan tillsyn enligt strålskydds- 
lagen som nämnden ansvarar 
för  

8 kap 4 § SSL,  
8 kap 5 § SSF  

Handläggare MB chef 

Ö.7 Besluta om förelägganden i 
ärenden där nämnden är 
tillsynsmyndighet 

8 kap 6 § SSL Handläggare MB chef 

Ö.8  Besluta i ärende om solarier 
inom nämndens ansvarsområde  
- med anledning av anmälan av 
verksamhet i vilken solarium 
upplåts till allmänheten  
- i övrigt  
- kontrollköp 

8 kap 5 § SSL 
8 kap 6 § SSF  
 

Handläggare MB chef 

Ö.9  Besluta att ta ut avgift för 
tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen  

8 kap 14 § SSF, 
Kommunens 
taxa  

Handläggare MB chef 

Ö.10 Avge yttrande till länsstyrelsen 
avseende tillstånd till 
utströende av aska efter 
kremering 

30 § BF Handläggare MB chef 
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Ö.11 Besluta om flyttning av 
fordonsvrak  

2 och 18 §§ Lag 
(1982:129) om 
flyttning av 
fordon i vissa 
fall 

Handläggare MB chef 

Ö.12 Besluta i ärenden om 
fastställande av 
belägenhetsadress, fastställande 
av lägenhetsnummer och rätt att 
meddela förelägganden 

10, 11 och 22 §§ 
Lag (2006:378) 
om lägenhets-
register  

Handläggare MB chef 

Ö.13 Avge yttrande över vägplaner 14a-14c §§ 
Väglag 
(1971:948)  

Handläggare MB chef 

Ö.14 Avge yttrande till andra 
myndigheter angående MKB 
enligt MB i samband med 
prövning enligt annan 
lagstiftning 

6 kap MB Handläggare MB chef 

Ö.15 Avge yttrande till 
Energimarknadsinspektionen 
avseende nätkoncession 

8 § EF Handläggare MB chef 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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Justering (sign) 
 

§ 69 Dnr 2017.1115  003 
 

Redovisning av miljö- och byggnämndens interna kontroll-
plan för tiden juli till september 2018 

Den interna kontrollplanen för 2018 avser: 
 
1. uppföljning av de riktade insatserna, gällande fallfärdiga byggnader 
och ovårdade tomter. Antal ärenden som kan avskrivas under året och 
antal nyinkomna ärenden, samt en analys av resursanvändningen som är 
direkt kopplad till dessa ärenden. 
 
2. samarbetet med teknik- och serviceförvaltningen (TSF) angående fel 
rapporterade vid slamtömning. Direktrapportering till miljö- och byggav-
delningen vid avvikelser och rättade fel/åtgärder. 
 
 
Redovisning 
 
Under tredje kvartalet 2018 har avdelningen arbetat enligt följande med 
fallfärdiga byggnader och ovårdade tomter: 
 
Nya ärenden:    0 st 
Pågående ärenden (byggnad): 13 st 
                                  (tomt) 47 st (varav 4 st även är 
  byggnad) 
Avslutade ärenden    1 st 
 
Arbetstimmar för inspektion, skrivelser och handläggning cirka 15 tim-
mar. 
 
Boverkets utredning om statsbidrag för rivningskostnader är inte klar 
ännu. 
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justering (sign) 
 

§ 69 (forts) Dnr 2017.1115  003 
 
Under tredje kvartalet 2018 har avdelningen arbetat enligt följande med 
fel/avvikelser för enskilda avloppsanläggningar: 
 
Nya ärenden, 1 juli-30 september 28 st 
Pågående ärenden, 2018-09-30 176 st, varav 96 st är beslutade (vän-

tar på dokumentation) 
Avslutade ärenden,   17 st 
1 juli-30 september  
 
Från TSF rapporterade brister vid slamtömning 2017: 
 
Utsläpp mark  17 st 
Dålig infiltration  147 st 
T-rör saknas  115 st 
Trasig inredning  302 st 
 (samma avlopp kan ha flera brister) 
 
Åtgärdade avlopp med brist 2015: 
 
Utsläpp mark (7 st)  6 st åtgärdade 
Dålig infiltration (29 st)  9 st åtgärdade 
 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i enlig-
het med miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden har tagit del av redovisningen av internkontrol-
len för tredje kvartalet 2018. 
 
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 

Miljö- och byggavdelningen 
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Justering (sign) 
 

§ 70 Dnr 2018.0971  006 
 

Sammanträden med miljö- och byggnämnden 2019 

Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar 
för år 2019.  
   
Januari  31 
Februari  -- 
Mars   14 
April  -- 
Maj  9 
Juni  27 
Juli  -- 
Augusti  -- 
September  12 
Oktober  17 
November  -- 
December  12 
 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i enlig-
het med miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

Förslaget godkänns. 
 
_____ 
 
 
Beslutsexpediering 

Kommunledningsförvaltningen, kansliet 
Miljö- och byggavdelningen 
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Sammanträdesdatum 
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Justering (sign) 
 

§ 71 Dnr 2018.0713  041 
 

Miljö- och byggnämndens budget 2019 och inriktningsmål 
2019 

Miljö- och byggchefen har upprättat ett förslag till fördelning av bud-
getram, samt föreslagit inriktningsmål, för nämndens verksamhet för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Förslagen redovisas i bilagor. 
 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i enlig-
het med miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
 
Miljö- och byggnämndens beslut  

Miljö- och byggnämnden fastställer den föreslagna budgeten och inrikt-
ningsmålen för verksamhetsåret 2019. Bilaga 1 och Bilaga 2. 
 
_____ 
 
 
 
Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggavdelningen 
 

 
 
  



INTERNBUDGET

MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 

INTÄKTER
De budgeterade intäkterna för 2019 förväntas bli ungefär lika stora som intäkterna under 2018. 
Indexregleringen av avgifterna genererar en viss ökning, samtidigt som en viss minskning av intäkter inom 
framför allt byggsidan kan vara trolig. 
Delar av vissa bygglovsavgifter från tidigare år kommer att flyttas till 2019 för de bygglov som kräver tillsyn 
under hela byggprocessen. 
Intäkterna inom Miljöbalkens område 2019 bedöms vara samma som under 2018. En eftersläpning av utförd 
tillsyn medför fortfarande att vissa tillsynsavgifter kommer att föras över till 2019, på grund av frånvaro och 
svårigheter med rekrytering av inspektörer.
Intäkterna för 2019 inom livsmedelslagstiftningens område bedöms vara relativt oförändrade.
Även intäkter för tillsyn/tillstånd enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel bedöms 
vara i stort sett oförändrade, i förhållande till intäkterna 2018. 

KOSTNADER - PERSONAL
På Miljö- och byggavdelningen finns totalt 12,5 tjänster fördelade på 13 personer, i september 2018. Cirka 90 
% av avdelningens totala utgifter utgörs av kostnader för personal.
Inom plan och bygg arbetar 2,0 bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer, 1,0 planingenjör och. 1,0 GIS 
ingenjör. Stadsarkitekt upphandlas vid behov. Behovsutredningen inom PBL området visar på ett behov av 
ytterligare 0,8 tjänst, för att bedriva tillsyn av bland annat OVK, hissar och olovligt byggande. Detta ryms inte 
inom givna budgetramar. Totalt 4,0 tjänster under året. Bör se likartat ut under 2019.
Avdelningen har för närvarande 4,4 tjänster med i huvudsak tillsyn enligt miljöbalken. Behovsutredning visar 
att antalet tjänster bör vara 5,8 för att klara den tillsyn som ska utföras enligt miljöbalken. Den sedan juni 2017 
påbörjade förstärkningen med 1,0 tjänst bör fortsätta under 2019, vilket finansieras med överföring av icke 
använda medel från tillsynsavgifter 2019, samt studieledigheter. 
Antalet livsmedelsinspektörer med kontroll enligt livsmedelslagen är 1,6. Bör vara samma under 2019.
Uppdraget för tillsyn över försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel samt tillsyn/tillstånd enligt 
alkohollagen utgör 0,3 tjänster. Bör vara samma under 2019.
Inom administrationen finns 1,0 miljö- och byggchef och 1,2 nämndsekreterare/registrator/ administratör. Bör 
vara samma under 2019.

KOSTNADER - ÖVRIGA UTGIFTER
De, förutom personalkostnaderna, större utgiftsposterna för avdelningen är avgifter för kartsystem, 
kartunderlag och ärendehanteringssystem, samt leasing- och drivmedelskostnader för avdelningens tjänstebil. 
Dessa kostnader bedöms bli ungefär desamma som motsvarande kostnader 2018.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN BUDGET I BALANS
För att 2019 års budget ska rymmas inom den nettoram som tilldelats, krävs att de antagna intäkterna för 
tillsyn, lov och anmälningar är riktiga. För att åtagandena enligt tillsyns- och kontrollplaner ska kunna 
genomföras krävs att avdelningens bemanning kan vidmakthållas. Det har visat sig vara allt mer svårt att 
rekrytera inspektörer inom såväl bygg som miljöområdet.

 NÄMND Utfall 2017 tkr Budget 2018 tkr Budget 2019 tkr

Kostnader 410 430 452

410 430 452003   Miljö- och byggnämnd

410 430 452NETTO FÖR  NÄMND

ADMINISTRATION Utfall 2017 tkr Budget 2018 tkr Budget 2019 tkr

Utskrivet 2018-09-24 15:06:36 Sida 1 av  2
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Intäkter -10 0 0

Kostnader 1 449 1 925 1 778

1 439 1 925 1 778193   Administration, miljö & bygg

1 439 1 925 1 778NETTO FÖR ADMINISTRATION

BYGGVERKSAMHET Utfall 2017 tkr Budget 2018 tkr Budget 2019 tkr

Intäkter -1 133 -1 580 -1 455

Kostnader 1 998 2 913 2 597

865 1 333 1 142311   Bygg och fysisk planering

865 1 333 1 142NETTO FÖR BYGGVERKSAMHET

MILJÖ & HÄLSA Utfall 2017 tkr Budget 2018 tkr Budget 2019 tkr

Intäkter -1 251 -1 300 -1 240

Kostnader 2 078 2 356 2 616

827 1 056 1 376360   Miljö och hälsa

Intäkter -541 -700 -730

Kostnader 788 856 942

246 156 212362   Livsmedel

Intäkter -290 -290 -260

Kostnader 176 221 236

-115 -69 -24363   Alkohol

959 1 143 1 564NETTO FÖR MILJÖ & HÄLSA

PROJEKT Utfall 2017 tkr Budget 2018 tkr Budget 2019 tkr

Intäkter -650 0 0

Kostnader 650 0 0

0 0 0369   Projektmedel

0 0 0NETTO FÖR PROJEKT

3 672 4 831 4 936 NETTO FÖR MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING   
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Miljö- och byggnämnden 

Inriktningsmål 2019 Effektmål 2019 Indikatorer Resultat Nivå 

Kommunen ska ge god 

service, såväl till 

näringslivet som till 

kvinnor och män. 

Fastställda handläggningstider 

följs. 

Redovisning av faktiska 

handläggningstider för 

bygglov. 

Genomföra träffar med SUAB 

varje kvartal. 

Kontroll att genomfört. 

Analys och kommentar 

Avdelningen bedriver en 

rättssäker och effektiv 

myndighetsutövning 

I planerna prioriterade 

verksamheter/risker har getts 

den tillsyn/kontroll som 

angivits i planernas mål 

Antal genomförda 

tillsyns/kontrollbesök Tillsyn/Kontroll Utfört t o m 
Planerat 

2019 

Miljöskydd 

Miljörapport 

Hälsoskydd 
Ovårdad 
byggnad/tomt 

Bostadsklagomål 

Livsmedel 

Tillsyn tobak      
Tobak skolgårdar 
m m      

Tillsyn alkohol 

Tillsyn folköl 

Tillsyn receptfria 

Restaurangrapport 
Rapport 
köldmedia 

Samtliga beslut är rätt 

beslutade. 

Alla eventuella överklagade 

beslut redovisas. 

Analys och kommentar 

Bilaga 2 till m
iljö- och byggnäm

ndens protokoll § 71/2018
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Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
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Justering (sign) 
 

§ 72 Dnr 2018.0568  214 
 

Detaljplan för Hammerdal 4:33 – beslut om samråd 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 3 maj 2018 att ge positivt planbe-
sked för ändring av del av byggnadsplan B 50 HAMMERDALS SAM-
HÄLLE (stg 113 mm), Strömsunds kommun, fastställd 23 maj 1969 § 406. 
Den nya detaljplanen omfattar fastigheten Hammerdal 4:33.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till ändrad bebyggelse-
struktur inom planområdet. Planförslaget innebär att viss prickmark tas 
bort. Användningen ändras från Br (område för bostadsändamål, rad eller 
kedjehus) till Bf (område för bostadsändamål, friliggande hus). Område 
korsmark införs, för att kunna uppföra garage/carport. 
 
Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, upprättad 2018-07-03 
Plankarta med bestämmelser, 2018-09-27 
Behovsbedömning, upprättad 2018-07-11 
 
Bedömning 

Ett förslag till planbeskrivning, plankarta med bestämmelser samt be-
hovsbedömning har upprättats av miljö- och byggavdelningen. Planför-
slaget bedöms kunna sändas ut för samråd. 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i enlig-
het med miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna planförslaget. 
 

2. Planförslaget ska sändas ut för samråd. 
 

3. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på 
miljö, hälsa eller hushållning av naturresurser. Någon miljökonse-
kvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

_____ 
 
Beslutsexpediering 

Miljö- och byggavdelningen  
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Sammanträdesdatum Blad nr 
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Justering (sign) 

§ 73 Dnr 2017.0009 

xxxxxxxxxx, ansökan om utdömande av löpande vite – redo-
visning 

Miljö- och byggnämnden har förelagt fastighetsägaren vid vite att riva 
byggnaden. Byggnaden har inte rivits. Mark- och miljödomstolen har 
dömt ut vitet. 

Miljö- och byggavdelningen har kontaktat Polismyndigheten för att ta 
reda på om fastighetsägaren har betalat vitet. Polismyndigheten har med-
delat att kravet på betalning har lämnats till Kronofogdemyndigheten. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att lämna detta 
ärende vilande. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden har tagit del av redovisningen och anser att
ärendet måste bli vilande i väntan på Boverkets utredning om statsbi-
drag för rivningskostnader.

2. Miljö- och byggnämnden vill ha återrapportering 1 gång per år.

_____ 

Beslutsexpediering 

Miljö- och byggavdelningen 
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Justering (sign) 

§ 74 Dnr 2017.0008 

xxxxxxxxx, ansökan om utdömande av löpande vite -redovis-
ning 

Miljö- och byggnämnden har förelagt fastighetsägaren vid vite att riva 
byggnaden. Byggnaden har inte rivits. Mark- och miljödomstolen har 
dömt ut vitet. 

Miljö- och byggavdelningen har kontaktat Polismyndigheten för att ta 
reda på om fastighetsägaren har betalat vitet. Polismyndigheten har med-
delat att kravet på betalning har lämnats till Kronofogdemyndigheten. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att lämna detta 
ärende vilande. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden har tagit del av redovisningen och anser att
ärendet måste bli vilande i väntan på Boverkets utredning om statsbi-
drag för rivningskostnader.

2. Miljö- och byggnämnden vill ha återrapportering 1 gång per år.

_____ 

Beslutsexpediering 

Miljö- och byggavdelningen 
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Justering (sign) 

§ 75 Dnr 2009.0588 

xxxxxxxxxxxx, ansökan om utdömande av vite – redovisning 

Miljö- och byggnämnden har förelagt fastighetsägaren vid vite att riva 
byggnaden. Byggnaden har inte rivits. Mark- och miljödomstolen har 
dömt ut vitet. 

Miljö- och byggavdelningen har kontaktat Polismyndigheten för att ta 
reda på om fastighetsägaren har betalat vitet. Polismyndigheten har med-
delat att kravet på betalning har lämnats till Kronofogdemyndigheten. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att lämna detta 
ärende vilande. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden har tagit del av redovisningen och anser att
ärendet måste bli vilande i väntan på Boverkets utredning om statsbi-
drag för rivningskostnader.

2. Miljö- och byggnämnden vill ha återrapportering 1 gång per år.

_____ 

Beslutsexpediering 

Miljö- och byggavdelningen 
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Justering (sign) 

§ 76 Dnr 2017.1246 

Raftsjöhöjden 1:6 m.fl., yttrande över en ansökan om till-
stånd för Ollebacken Vindpark, etapp 2 
(Länsstyrelsens dnr 551-7310-2017) 

Ollebackens Energi AB (Bolaget) har ansökt om tillstånd enligt miljöbal-
ken att uppföra och driva en vindpark om fem vindkraftverk på Olle-
backen med en totalhöjd på maximalt 200 m.  

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun har tillstyrkt ansökan enligt 16 
kap 4 § miljöbalken. 

Nämnden har möjlighet att avge yttrande inför tillståndsbeslut i miljö-
prövningen. Först bör nämnden göra en bedömning om tillstånd bör 
meddelas eller inte. Om nämnden anser att tillstånd bör medges kan 
nämnden föreslå särskilda villkor. Nämnden kan även framföra andra 
särskilda omständigheter som Miljöprövningsdelegationen behöver 
känna till inför sitt beslut om miljötillstånd.  

Beslutsunderlag 

- Ansökningshandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning, läns-
styrelsens i Västernorrland dnr 551-7310-2017 

- Kommunstyrelsen beslut 2018-01-30 § 9 
- Strömsunds kommun fördjupade översiktsplan för vindbruk, södra 

delen, antagen 2009-06-10 
- Strömsunds kommun översiktsplan, antagen 2014-06-11 
- Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-10-04 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att avge yttrande 
i enlighet med miljö- och byggavdelningens förslag. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Yttrande avges enligt bilaga. Bilaga 1.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

_____ 

Beslutsexpediering 

Länsstyrelsen i Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen 



  
Miljö- och byggnämnden 

Bilaga 1 till § 76/2018 
YTTRANDE 
2018-10-18 
 
 

1 (2) 
 
Vårt dnr 
2017.1246 
 
Ert dnr 
551-7310-2017 

 

  
  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  

 

   Länsstyrelsen i Västernorrland 
 Miljöprövningsdelegationen 
 871 86  HÄRNÖSAND 

 
 
Raftsjöhöjden 1:6 m.fl., yttrande över en ansökan om tillstånd 
för Ollebacken Vindpark, etapp 2 

Miljö- och byggnämnden anser att tillstånd bör medges. 
 
Nämnden anser vidare att följande punkter bör beaktas vid formulering av 
särskilda villkor för verksamheten: 
 
 Villkoren ska vara tydligt formulerade och vara uppföljningsbara samt 

vara uppdelade för anläggningsfas och driftsfas. 
 Bullervillkor ska vara preciserade för lågfrekvent buller och amplitudmo-

dulerat buller. 
 Bullervillkoren för riktvärden bör gälla för timmedelvärde och anges som 

dB(A)-värde. 
 Villkor för hinderbelysningen ska utformas så att även befintliga verk får 

den hinderbelysning som krävs för att hela parkområdet blir en enhet. 
 Det bör framgå i Miljöprövningsdelegationens bedömning att hela park-

området ska ges en så enhetlig utformning som möjligt. 
_____ 
 
Motivering 

Miljö- och byggnämnden anser att kommunstyrelsen har tolkningsföreträde 
när det gäller de kommunala planerna. Huvudsyftet med höjdbegränsningen 
i den fördjupade översiktsplanen har med hinderbelysningen att göra. Dessa 
regler har förändrats så att kravet på antalet högintensiva vitt blinkande ljus 
har minskat. Efter planens antagande har flertalet parker överstigande 150 m 
byggts i kommunen eller nära kommungränsen. Erfarenheterna från dessa 
parker är att det inte är ljuset som bedöms som mest störande. Kommunsty-
relsen har i sitt beslut om tillstyrkan gjort en samlad bedömning av dessa 
omständigheter och funnit att parken inte strider mot de kommunala pla-
nerna. Nämnden bör därför inte göra en egen tolkning av dessa planer. 
 
De förslag på punkter som bör beaktas vid villkorsformulering utgår från 
nämndens erfarenheter från tillsynen av vindparker och de klagomål som 
har funnits med anledning av vindparker. 



Miljö- och byggnämnden 

Bilaga 1 till § 76/2018 
YTTRANDE 
2018-10-18 

2 (2) 

Vårt dnr 
2017.1246 

Ert dnr 
551-7310-2017 

Strömsunds Kommun 
Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 

Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  

Nämnden gör ingen bedömning om den planerade anläggningens påverkan 
på skyddet av arter inom området. Nämnden ha inte heller gjort någon väg-
ning mellan de olika intressen som finns i vindparkens närområde. De olika 
näringarna och intressegrupperna är bäst lämpade att själva föra sin egen ta-
lan i ärendet. 

STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
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Justering (sign) 

§ 77 Dnr 2018.0957 

xxxxxxxxxxxx, bygglov för nybyggnad av ett bostadshus och 
garage 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om bygglov för uppfö-rande
av ett enbostadshus och garage på fastigheten Tullingsås 7:46. En-
bostadshusets byggnadsarea blir ca 148 m2 och garaget 60 m2. Huset upp-
förs i ett plan. Strandskyddsdispens är beviljad och har vunnit laga kraft. 
Tomten är tänkt att styckas av från befintlig fastighet.  

Platsen, som är strandskyddad, ligger vid Russfjärdens västra strand i 
Ströms Vattudal, cirka 2 km sydost om Strömsunds samhälle, utanför de-
taljplanelagt område. Den aktuella platsen är inte bebyggd. 

Kommunicering till rågrannar och berörda sakägare har utförts, inga in-
vändningar har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-09-21 
Strandskyddsdispens, 2018-05-31 § 332 
Platsbesök, 2018-05-30 
Inkomna yttranden 
Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2018-10-08 

Bedömning 

Byggnaden bedöms vara förenlig med översiktsplanens intention och inte 
påverka landskapsbilden. Placering och utformning bedöms som lämplig, 
med hänsyn till miljö- och kulturvärden på platsen. 

Den aktuella åtgärden bedöms inte väsentligen förändra livsvillkoren för 
djur- eller växtarter. En särskild naturvärdesinventering har inte bedömts 
nödvändig. 

Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att besluta i enlig-
het med miljö- och byggavdelningens förslag. 
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Justering (sign) 

§ 77 (forts) Dnr 2018.0957 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL),
åtgärden får ej påbörjas.

2. Avgift: 6 200 kronor.

_____ 

Övriga upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tek-
niskt samråd samt begäran om eventuella kompletteringar för att kunna 
ge startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL skickas separat inom kort. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked medgivits enligt 10 kap 3 § 
PBL. 

Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. (9 kap 43 § 
PBL). 

Ansökan om avstyckning skickas till Lantmäteriet. 

Hur man överklagar 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni skriva till länsstyrelsen och 
överklaga. Ange vilket beslut som avses, varför det ska ändras samt vil-
ken ändring ni vill ha. 

Skrivelsen ska alltså ställas till Länsstyrelsen i Jämtlands län men lämnas 
in eller skickas till Miljö- och byggnämnden i Strömsunds kommun, Box 
500, 833 24 Strömsund. Den ska ha kommit in till Miljö- och byggnämn-
den inom tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet. 

Beslutet skickas till 

Sakägare 
Skatteverket 
Byggherre 
Markägare 
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Justering (sign) 

§ 78

Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande beslut har lämnats av miljö- och byggchefen, byggnadsinspektö-
ren, bygglovhandläggaren och miljö- och hälsoskyddsinspektörerna un-
der tiden 2018-09-03 till 2018-10-08. Bilaga 1. 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

_____ 

Bilaga 1 är utelämnad enligt webpubliceringsrutin. Kontakta mijö- och 
byggnämndens sekreterare, 0670-163 86.
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Justering (sign) 
 

§ 79 
 

Delgivningar 

1. Datainspektionens mottagningsbekräftelse på miljö- och byggnämn-
dens anmälan av dataskyddsombud 
 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Redovisningen av delgivningarna godkänns. 
 
_____ 
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§ 80 
 

Information 

 Miljö- och byggchef Anders Bergman informerade om miljömålsenkä-
ten som Länsstyrelsen skickar ut. Där redovisar kommunerna vilka åt-
gärder man gjort eller inte gjort under året. 
 

 Diskussion om lämplig intern kontrollplan för 2019. Beslut tas vid 
nästa sammanträde. 
 

 Ärendegenomgång 
 
 

_____ 
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