
 

 
 

 

 

 KALLELSE 
 2019-12-10 

 

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 
 
 

Tid: Tisdag 2019-12-17, kl. 13.00.  
 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta. 
 
Handlingar finns att läsa på Knivsta kommuns hemsida. 
 
Förhinder: 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta 
meddelande till eva.paulsrud@knivsta.se. 
 

Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2.  Justering  
 
Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och justerare senast 27 december 2019. 
 
3.  Godkännande av dagordning 
 
4.  Ekonomisk uppföljning per oktober 2019 
 BMN-2019/4 
 

Bygglov 
 
Beslutsärenden 
 
5. Marma 1:11, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus 
 BMK 2019-273 
 Förslag till beslut: bevilja 
 
6. , sanktionsavgift 
 BMK 2019-363 
 Förslag till beslut: byggsanktionsavgift 
 
 
Informationsärenden 
 
7. Information om tre fattade delegationsbeslut  
 
 

 



 
 

 

Miljö 
 
Beslutsärenden 
 
8. Nor 10:1, ansökan om strandskyddsdispens för uterum, altan, trappa och brygga  
 MI. 2019.464 
 
9. Eda 1:5, ansökan om strandskyddsdispens för brygga 
 MI.2019.118 
 
Information 
 
10. Information om tre fattade delegationsbeslut 
 

 
Övrigt 
 
Beslutsärenden 

 
11.  Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden 
 BMN-2019/157 
 
12. Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd 2020 
 BMN-2019/168 
 
13.  Deltagande vid presidiedagar 23-24 mars 2020 

BMN-2019/169 
 
14. Intern kontrollplan 2020 

BMN-2019/167 
 
Information 
 
15.  Information om uppdraget som trafiknämnd 
 
16. Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering, 

digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och 
miljökontoret 

 BMN-2018/70 
 
17.  Information om kommande större och pågående projekt 
 
 

Anmälningsärenden 
 
18. Anmälan av delegationsbeslut 
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2019-12-03 

Diarienummer 
BMN-2019/4 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomisk uppföljning per oktober 2019 för Bygg- och 
Miljönämnden 
 
Förslag till beslut 
1. Den ekonomiska uppföljningen per oktober 2019 för bygg- och miljönämnden mottages. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens ekonomiska rapport per oktober innefattar budget, prognos och 
utfall för verksamheterna stadsbyggnad, miljö, trafik samt politik. Nämndens helårsprognos 
per oktober visar ett underskott på 1 382 tkr, vilket är en förbättring med 53 tkr jämfört med 
prognosen som presenterades i delårsbokslutet. Miljöenhetens prognos är förbättrad med 
394 tkr medan Stadsbyggnads prognos är försämrad med 349 tkr jämfört med senaste 
prognosen. Förklaringen till att båda verksamheternas prognos förändras är respektives 
intäkter. Nämndens investeringsprognos är oförändrad.  
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa ekonomiska uppföljningen samt årsprognos per oktober 
månad.  
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Miljöenheten prognostiseras med ett underskott på 1 756 tkr, främsta anledningen till 
verksamhetens underskott är att intäkterna inte når upp till budgeterade nivån. 
Tillsynsintäkterna prognostiseras att uppgå till 3 025 tkr vilket är en ökning med 235 tkr 
jämfört med förgående prognos, dock är det en avvikelse jämfört med budget på 48 %. 
Miljöenhetens lönekostnader förväntas att bli 887 tkr längre än den budgeterade nivån vilket 
är förändring med 100 tkr jämfört med förgående prognos.  
 
Stadsbyggnad innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskartor, GIS-
utrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. Verksamheten prognostiseras med ett 
överskott på 351 tkr och det är en försämring med 349 kronor jämfört med förgående 
prognos. Förklaringen tills verksamhetens prognostiserade överskott är lägre lönekostnader 
till följd av vakanta tjänster. Anledningen till den försämrade prognosen är att intäkterna 
prognostiseras per oktober att uppgå till 5 537 tkr och det är 250 tkr lägre än förgående 
prognos per augusti. Övriga faktorer till att prognosen är försämrad är ökade lönekostnader 
samt konsultkostnader.  
 
I diagrammet nedan redovisas utfallet för stadsbyggnads intäkter under året. Per oktober är 
årets intäkter 5,4% högre än förgående år men 5,7% lägre än den budgeterade nivån.  
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Nämndens övriga verksamheter löper enligt budget eller prognostiseras med en mindre 
avvikelse.  
 
Investeringsutgiften prognostiseras att uppgå till 1 500 tkr. Nämndens verksamheter kommer 
genomföra investering av ett nytt GIS-system, medan övriga beviljade investeringar inte 
nyttjas under verksamhetsåret 2019. 
 

Bygg- och miljönämnden 
Beviljad 

investeringsutgift Utfall Prognos 

 2019 2019 2019 

    
Flygfotografering 1 500 0 0 
Digitalisering - innovation 500  0 
IT utrustning, ospecificerat 300  0 
*GIS tilläggsinvestering 1 500 1 350 1 500 

    
Nämndens ofördelade 
investeringsmedel* 1 000  0 

    
SUMMA Bygg- och miljönämnden 4 800 1 350 1 500 

 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

0
500 000

1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Totalt

Intäkter stadsbyggnad

Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019
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Övriga underlag för beslut 
Nettokostnadsuppställning per oktober BMN  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Kommunstyrelsen  
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

 

 

Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
analysen är en prognos och en summering av många olika enheters nuläge och 
förväntan av den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 
Det som är av intresse och påverkar barn och andra målgrupper är verksamhetens 
innehåll och när en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans, då ska enheten 
enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans som kan innehålla 
aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



DRIFTBUDGET Utfall

Tillägg / 

avdrag Utfall Avvikelse

Avvikelse 

delår

Nettokostnad i tkr 2018 KB 2019 2019 2019 2019

 Nämndkostnader 1 027 1 154 1 071 1 154 0 0

 Stadsbyggnad 6 217 5 060 1 017 5 143 5 726 351 700

 Trafikplanering 243 263 215 240 23 15

 Miljö- och hälsoskydd 4 864 2 878 -12 3 710 4 622 -1 756 -2 150

 Effektiviseringsbeting - 0,5% -50 50 0

Summa Bygg- och miljönämnd 12 352 9 305 1 055 10 140 11 742 -1 382 -1 435

Budget

2019

Prognos

2019
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Bygg- och miljökontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax 018- 38 07 12 ● E-post knivsta@knivsta.se

www.knivsta.se ● Org. nr. 212000-3013

Magnus Malmström 2019-09-05 Diarienummer

knivsta@knivsta.se MI.2019.425

Kontaktcenter: 018-347000

Knivsta kommun

Bygglovsenheten

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

SKRIVELSE

Granskningsutlåtande angående nybyggnation av ett
enbostadshus på MARMA 1:11 i Knivsta kommun.

Byggenhetens diarienr: BMK 2019-273

Sökande:

Utlåtande
Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet om nybyggnation för ett enbostadshus på
fastigheten MARMA 1:11 i Knivsta kommun.

Bedömning
Miljöenheten har fått ovanstående ärende för granskning enligt miljöbalken. Utlåtandet utgår
från i dag kända fakta om fastigheten och omständigheter i övrigt.

Dricksvatten

Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med tämligen god vattentillgång
(mediankapacitet om 600-2000 liter/h). Miljöenheten har inga övriga uppgifter om grundvattnets
kvalitet.

Den sökande bör också vara medveten om att det kan finnas risk för hög fluorid- och kloridhalt.

Enskilt avlopp

I området gäller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer. Men med anledning av närheten till Storån bedömer Bygg- och miljönämnden att
enskilt avlopp på rubricerad fastighet ska utformas för att uppnå hög skyddsnivå.

Tillstånd för infiltrationsanläggning betjänar i dagsläget grannfastigheten Marma Soldattorp 1:1.
Den befintliga infiltration är om 50 kvadratmeter och dimensionerad för två (2) hushåll.

Dnr BMK 2019-000273 – Ankom 2019-09-05



MI.2019.425

Slamavskiljaren till bostadshuset på Marma Soldattorp 1:1, är dock endast dimensionerad för ett
hushåll, fem (5 pe).
Avloppsanläggningen på Marma Soldattorp 1:1 är installerad år 2010 och bedöms i dagsläget
klara av nuvarande reningskrav fram till 2030-35.

Markområde/Biotoper

Den tänkta platsen för uppförande av huset är omgiven av gräs och söder om ett fåtal träd,
buskar och mindre stenblock.
För uppförande av hus samt infartsväg och parkering bedöms inte något skyddsvärt, som
biotoper eller fågelskydd påverkas negativt i någon större omfattning.

Vägbuller/vägtrafik/ ljuspåverkan

Cirka 30 meter från tänkt placering av huset ligger en mindre väg med en 90-graders kurva.
Husets placering bör beaktas för att undvika störande ljus från vägtrafiken.

Garage

Om garage ska uppföras bör dessa inte förses med avloppsbrunn. Om detta ändå görs ska
oljeavskiljare installeras. Anmälan om oljeavskiljare ska göras till Bygg- och miljönämnden.
Blankett finns på Knivsta kommuns hemsida.

Övrigt

Miljöenhetens utlåtande utgår från den inkomna ansökan, med tillhörande kartredovisning i form
av situationsplaner och övriga ritningar i bygglovshandlingarna, avseende uppförande av ett
enbostadshus på rubricerad fastighet, samt idag kända fakta om fastigheten och omständigheter i
övrigt. Inspektion utfördes av undertecknad den 29 augusti 2019.

För Miljöenheten

Magnus Malmström

Miljöinspektör



Från: Anna-Carin Näreskog <anna-carin.nareskog@roslagsvatten.se>  
Skickat: den 27 augusti 2019 08:32 
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 
Kopia: Christofer Mattsson <Christofer.Mattsson@knivsta.se> 
Ämne: Roslagsvattens yttrande på remiss Marma 1:11, BMK 2019-273 

 

Hej! 
  
Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2019-273 på remiss daterad 2019-08-27 avseende 
bygglov för nybyggnad av 1 st enbostadshus på fastigheten Marma 1:11 och har följande att 
anföra.  
  
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar. 
Det finns inga allmänna ledningar i området. Det finns inga planer på att bygga ut allmänna 
va-ledningar i området.  
  
Fastighetens vatten- och avloppsförsörjning måste lösas med enskilda anläggningar.  
  
Roslagsvatten AB har inget att erinra mot föreslagen byggnation. 
  
  

Bästa hälsningar 

Anna-Carin 

  

 

  

Anna-Carin Näreskog 

Kommunansvarig Knivsta kommun 

Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2 

Dir: 08-540 835 18, Vxl: 08- 540 835 00  

roslagsvatten.se 
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2019-09-13 
Marja Erikson 

454-2019 
 

 
 
 
  
Stiftelsen Upplandsmuseet, länsmuseum för Uppsala län 
adress Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala telefon 018-16 91 00 hemsida www.upplandsmuseet.se plusgiro 51 99 35-1 bankgiro 128-1245 orgnr 817600-7071 
 

 

 

 
 
 
Knivsta kommun 
Bygg och miljökontoret 
 
Remissvar 
Angående bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Marma 1:11, 
Lagga, dnr: BMK 2019–000273 
 
Upplandsmuseet anser att föreslaget enbostadshus, inkl färgsättning, kan uppfö-
ras med hänsyn till kulturmiljövärdena på plats. Angående garagebyggnaden ser 
museet gärna att den uppförs friliggande. 
 
För Upplandsmuseet 

 
Marja Erikson 
Avd.chef Kulturmilöj 
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Från: planochbygg.solna@vattenfall.com <planochbygg.solna@vattenfall.com>  

Skickat: den 13 september 2019 07:35 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Remiss BMK 2019-273 bygglov Marma 1:11, Knivsta 

Kommun  

 

Hej! 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har studerat översänd remiss för ”Bygglovremiss 

nybyggnad enbostadshus, BMK2019-293, VASSUNDA-ÖRBY Knivsta”. 

Vattenfall har elnätanläggningar inom närområdet till aktuell ny fastighet enligt karta nedan 

bestående av 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje. Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. 

 

Vattenfall har ingen elnätanläggning området för aktuell fastighet och har därmed inget att erinra 

angående aktuellt bygglov. 

Vattenfall vill informera om följande: 

• Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall, men 
bekostas av exploatören. 

• Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00. 

• Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och 
telestyrelsens www.ledningskollen.se 

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet.  

• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall 
så att de säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte 
innehålls. 

Vänliga hälsningar 

Rino Hulth 

Tel 070 379 84 84 

---------------------------------- 

På uppdrag av 
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Tillstånd & rättigheter  

Vattenfall Eldistribution AB 

rino.hulth@vattenfall.com 

 



Såvitt jag läser rätt, klarar vi byggenskapen så som den hittills planerats. Givetvis förutsätts
maximal uppmärksamhet från alla som har att arbeta på tomten! Gränsen till fornlämningsområdet
måste tydligt markeras i förväg och får inte överskridas. Vi får nu avvakta kommunens svar!
Sven-Erik
 
Från: Luthander Ann <Ann.Luthander@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 4 oktober 2019 18:10
Till: sven-erik.pernler@hotmail.com
Ämne: Marma 1:11 dnr 431-6196-19
 
Länsstyrelsens dnr 431-6196-19
Angående ansökan om bygglov inom fornlämningsområde inom fgh Marma 1:11
 
En fornlämning i form av ett gravfält (L:1942:1945) återfinns intill och sydöst om er fastighet
Marma 1:11 i Knivsta kommun. Fornlämningen är skyddad enligt 2 kap kulturmiljölagen. Det är
förbjudet att skada, gräva ut, täcka över eller göra annan åverkan på gravfältet utan tillstånd enligt
kulturmiljölagen. Till fornlämningen hör ett område (fornlämningsområde) vilket har samma skydd.
 
Tillstånd krävs för alla markingrepp inom det gråmarkerade området på bifogad karta.
Vid en eventuell ansökan är det inte troligt att länsstyrelsen skulle medge ett sådan tillstånd.
 
Fornlämningen beskrivs närmare i Fornsök, se länk: https://app.raa.se/open/fornsok/
 
Med vänlig hälsning
Ann Luthander
 
Länsstyrelsen Uppsala län
Ann Luthander
Antikvarie | Arkeologi och fornlämningsfrågor
Telefon: 010-22 33 404
E-post: ann.luthander@lansstyrelsen.se
 
Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17
 
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
 
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK 2019-363

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Rivning av byggnad

Vilken typ av byggnad eller ändring
berör åtgärden?

 Komplementbyggnad

Omfattas byggnaden av
bevarandevärde?

 Nej

Var anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  32

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 15 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan rivning av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan och bygglagen eller anmälan enligt 6
kap 5 § första stycket 1 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,17
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens
sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  17

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,17*pbb)+(0,002*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,17*46500)+(0,002*46500*17)

Beräknad sanktionsavgift
 

9 486 kr
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Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan

25 september 2019Karta
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Nor 10:1 Knivsta kommun 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Gabriel Winter Datum BMN-2019/157 
Christofer Mattsson 2019-12-09   
 
 
 

  Bygg- och miljönämnden  

Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden 
BMN-2019/157 

Förslag till beslut 
Bygg-och miljönämnden föreslås besluta  
att anta den reviderade delegationsordning för bygg- och miljönämnden, daterad 2019-12-09 
att den reviderade delegationsordningen börjar gälla 2020-01-01.  

Sammanfattning  
Med anledning av föreslagen ändring i reglementet att ansvar för ärenden enligt alkohollag 
(2010:1622) och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt ärenden 
enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter flyttas över till bygg- och 
miljönämnden från kommunstyrelsen behöver delegationsordningen uppdateras. 
En ny EU-förordning, (EU) 2017/625, om offentlig kontroll inom livsmedelsområdet träder i 
kraft den 14 december. Därmed behöver även avsnitt 3 om livsmedelsärenden revideras. 
Ändringar behöver även göras i avsnitt 1 och 7 gällande bygglovsärenden respektive 
allmänna ärenden.  

Bakgrund 
Nämnden har rätt enligt kommunallagen att delegera beslutanderätt i vissa ärenden. 
Delegationsordningen behöver hållas uppdaterad utifrån för var tid gällande lagstiftning.  
Bygg- och miljönämndens delegationsordning reviderades senast den 13 maj 2019 och 
har varit giltig från och med den 1 juni 2019. Med anledning av föreslagna ändringar i 
reglementet gällande prövning och tillsyn behöver ändringar göras i 
delegationsordningen. 
Ändringarna i avsnitt 3 om livsmedelsärenden omfattar justeringar i formuleringar och 
uppdateringar av lagstöd. Några nya delegationspunkter har lagts till enligt länsstyrelsens 
och SKRs rekommendationer.  
I samband med dessa ändringar görs även ändringar i avsnitten om bygglovsärenden 
och allmänna ärenden. Dessutom kommer listan med förkortningar av lagar och 
förordningar i inledningen på delegationsordningen att revideras 
Föreslagen revidering av delegationsordning medger delegation om att vägra startbesked 
enligt 10 kap. 23-24 § PBL samt vägra slutbesked enligt 10 kap. 34§ PBL i avsnitt 1. 
Föreslagen delegationsordning medger även delegation på att avstå att besvara remitterade 
detaljplaner samt att ansöka om utdömande av vite i avsnitt 7. 
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Till tjänsteskrivelsen och förslaget till delegationsordning bifogas även aktuell 
delegationsordning där ändringarna är markerade.  
Ändringar i avsnitt 4 träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut om att anta föreslagna 
revideringar i reglementet gällande prövning och tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen 
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel har justerats. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Jessica Fogelberg  
Bygg- och miljöchef   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Gäller ändringar i delegationsordningen som inte påverkar barn.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
 
 
 2019-12-09 BMN-2019/157 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden 
  

i Knivsta kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av bygg- och 
miljönämnden XXXX-XX-XX 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige 
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som fått 
beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan 
som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens beslut kan överklagas på 
samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock 
när som helst återkalla eller ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet 
att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning och att på så sätt uppnår bättre service och ökad effektivitet. 
Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas 
befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut 
som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte delegeras. Begränsning finns 
även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt 
vissa ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin 
beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, 
krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med 
förtroendevald, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till 
flera anställda i grupp eller (om inte kommunfullmäktige beslutat om särskilt avtal) till 
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart 
från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Delegationsordningen gäller tillsammans med tillhörande delegatslista i vilken det framgår 
vilken tjänsteman som har vilken beslutanderätt enligt delegationsordningen. Ändringar i 
delegatslistan ska anmälans vid närmaste bygg- och miljönämnd. 
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en 
delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i 
kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar 
och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna 
typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man 
kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta 
självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd 
till annan beslutsfattare.  
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa 
eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan 
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överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för 
den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en 
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på 
delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de beslut 
och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän 
domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett 
företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.  
  
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda 
den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra 
handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. Trots detta 
behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt 
lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel har 
förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive 
chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för 
ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med 
bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på 
samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns 
möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att fullmakt 
utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. 
Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett 
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och 
omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet  
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka nämnden överfört 
självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots 
detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall 
ska delegat, enligt 6 kap 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) inte använda sin 
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

eller  
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv 
kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den 
ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när 
vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige 
delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av 
annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder 
överordnad såsom delegat. 
 
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämnden nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande. 
 
Anmälan av beslut till nämnden 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte 
nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin. 
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om 
vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som 
fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska 
anmäla dem till nämnden. Det noteras att Förvaltningschef i Knivsta kommun är 
kommunchefen. 
 
Ordförandens delegation 
Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att 
beslutet vid ordförandens förfall ska fattas av 1:e vice ordförande samt vid dennes förfall 2:e 
vice ordförande. 
 
Övergripande delegation 
Bygg- och miljöchefen för bygg- och miljökontoret inträder som ersättare för samtliga 
delegater och ersättare och tillhörande verksamhetsområden. 
 
Avslag 
Delegation av beslut som gäller avslag på framställning enligt plan- och bygglagen (PBL) 
delegeras inte.  
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Förkortningar  
 
AL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
AlkL Alkohollag (2010:1622) 
BBR Boverkets byggregler 
BFS Boverkets föreskrifter 
EKS Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 
AvfallsF Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 
FBM Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 
FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899) 
FL Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 
KL Kommunallagen (SFS 2017:725) 
LAF Lokala avfallsföreskrifter (Avfalls föreskrifter för Knivsta kommun 2016-01-01) 
LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) 
LFS Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227) 
LGS Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter 
LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
LMHF Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Knivsta kommun (2013-06-19) 
LMF Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 
LML Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
LOU Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) 
LTF Lokala trafikföreskrifter 
MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
MROF Förordning om miljöriskområden, SFS 1998:930. 
MSAF Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 
SFS Svensk författningssamling 
TobaksL Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
TrF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 
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1. Bygglovärenden  

1.1 PBL 9 kap. 

 Ärende Författning Delegat 

1.1.1 Bevilja bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
30-32 §§ PBL i följande ärenden: 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 
och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 
1.1.1.1 a) Nybyggnad av bostadshus med högst 25 lgh. inom detaljplan 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.2 b) Nybyggnad av övriga byggnader med största BTA av 2500 
m² inom detaljplan 

 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.3 c) Nybyggnad av komplementbyggnad till bostäder eller 
verksamheter 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.4 d) Nybyggnad för ersättning av likvärdig byggnad 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.5 e) Nybyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig 
byggnad 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.6 f) Tillbyggnad inom detaljplan 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.7 g) Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och fritidshus  
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.1.8 h) Tillbyggnad av komplementbyggnader 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.9 i) Tillbyggnad av lokal för befintlig verksamhet 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.1
0 

j) Tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig 
byggnad  

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.1
1 

k) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 a 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.1
2 

l) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 b  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 
1.1.1.1
3 

m) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 c 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.1
4 

n) Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och 
materialgårdar, fasta cisterner, murar och plank, parkeringsplatser 
utomhus, transformatorstationer, skyltar och ljusanordningar 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 
och 16 kap 7 §  
samt PBF 6 kap. 1 §, 3-4 a §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.1
5 

o) Bygglov för åtgärder som omfattas av utökad bygglovplikt i 
detaljplan eller områdesbestämmelse. 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 2-
8  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.1
6 p) Bygglov för ärenden av säsongskaraktär PBL 9 kap. 9 §  

Bygglovhandläggare  
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 
1.1.2 

Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
34 § PBL PBL 9 kap 10 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.3 Bevilja marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL PBL 9 kap. 11-13 §§  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.4 Bevilja bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap. 14 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.5 
Bevilja bygglov inom ramen för de villkor som bestämts i beviljat 
förhandsbesked upp till 5 år efter beslut, om förutsättningarna inte 
förändrats  

PBL 9 kap. 18 § och 9 kap. 31 §  
Bygglovhandläggare  
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.6 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. PBL 9 kap. 19 §  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.7 

Om ansökan är ofullständig får bygg- och miljönämnden förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Om föreläggandet inte 
följs, får bygg- och miljönämnden avvisa ansökan eller avgöra 
ärendet i befintligt skick.  

PBL 9 kap. 22 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.8 
 
Beslut om att samordning med miljöärenden enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej 
ska ske, då särskilda skäl för det föreligger. 

PBL 9 kap. 24 § 
Bygglovchef  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 

1.1.9 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna PBL 9 kap. 27 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.10 Bevilja tidsbegränsat bygglov PBL 9 kap. 33 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.11 

Bevilja bygglov, rivningslov eller marklov med villkor att beslut om 
att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelse 
vinner laga kraft under förutsättning att delegaten har befogenhet att 
beslut i lovärendet 

PBL 9 kap. 36 §  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
 
1.1.12 

Besluta om att byggnadsarbeten inte får börjas förrän 
fastighetsägaren har betalat för gator och andra allmänna platser eller 
har ställt säkerhet för ersättningen. 

PBL 9 kap. 37 §  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 
1.1.13 Bevilja bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 37 a § PBL. PBL 9 kap. 37 a §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.14 
Att i ett beslut om bygglov för en åtgärd som redan är utförd, 
bestämma om skyldighet att vida de ändringar i det utförda som 
behövs 

PBL 9 kap. 38 §  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 

1.2 PBL 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.2.1 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats. PBL 10 kap. 4 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.2 Beslut om att det krävs kontrollansvarig i fråga om små ändringar 
av en- eller tvåbostadshus. PBL 10 kap. 10 § punkt 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.3 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har 
lämnat sitt uppdrag. PBL 10 kap. 13 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.4 

Beslut om att tekniskt samråd behövs för sådana åtgärder som 
avses i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel 
byggnad. Beslut om att tekniskt samråd inte behövs för att flytta 
flera enkla byggnader. 

PBL 10 kap. 14 § andra stycket 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.5 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. PBL 10 kap. 18 § 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.6 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs 
något tekniskt samråd. PBL 10 kap. 22 § första stycket 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.7 
Beslut 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. 

PBL 10 kap. 22 § första stycket 2 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.2.8 Beslut om vägrat startbesked PBL 10 kap. 23-24 §§ 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.2.9 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och 
att i startbeskedet: PBL 10 kap. 23-24 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.2.9.1 a) fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.9.2 b) bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.   
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.9.3 c) bestämma de villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning 
som behövs.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  

1.2.9.4 
d) bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 
slutbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning 
som behövs. 

 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  

1.2.10 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller kontrollen. PBL 10 kap. 29 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.11 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked 
enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL PBL 10 kap. 34-37 §§ 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.12 Beslut om vägrat slutbesked  PBL 10 kap. 34§ 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
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1.3 PBL 11 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.3.1 Beslut om att inte ingripa eller att inte besluta om påföljd enligt 
denna lag. PBL 11 kap. 5 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.2 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § 
PBL. PBL 11 kap. 7 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.3 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. PBL 11 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.4 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan 
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden PBL 11 kap. 17 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.5 

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för 
uppdraget. 

PBL 11 kap. 18 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 19 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.7 Beslut om rättelseföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 20 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.8 
Beslut om rivningsföreläggande om ett byggnadsverk är förfallet eller 
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid och 
som inte förenas med vite 

PBL 11 kap. 21 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.9 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med 
vite PBL 11 kap. 22-23 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.10 Besluta om föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som 
inte används, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 24 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.11 Beslut om produktföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 25-26 §§ 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.12 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, som inte får förenas 
med vite PBL 11 kap. 30-32 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.13 
Beslut om att i samband med ett föreläggande enligt 11 kap. 20 §, 
förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver 
bygglov 

PBL 11 kap. 32 a § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.14 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 33 § 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.15 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked, som inte förenas med ett vite PBL 11 kap. 33 § 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.16 Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL. PBL 11 kap. 34 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.17 
Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 
10 kap. 11 § och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av byggherren, 
besluta om en ny kontrollansvarig. 

PBL 11 kap. 35 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

2.3.18 
Beslut om att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska 
genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

PBL 11 kap. 38 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.19 

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten 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. 19-24 §§ PBL. 

PBL 11 kap. 39 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 

1.4 PBL 12 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.4 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa. 

PBL 12 kap. 8-11 §§ och 
kommunens plan- och 
bygglovtaxa 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Kart- och mätingenjör 

 

1.5 Plan- och byggförordningen (PBF) m.m. 
 Ärende Författning Delegat 

1.5.1 Beslut att förelägga sökanden att komplettera en ofullständig anmälan 
samt att avvisa anmälan om komplettering inte sker inom utsatt tid. PBF 6 kap. 10 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.2 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 
anordningar. PBF 8 kap. 6 § och 5 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.3 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 2011:12 – H 
12) om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar, PBL 
11 kap. 33 § första stycket 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.5.4 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 §.  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.6 
Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna 
anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4§§, med 
stöd av PBL 11 kap. 33 § första stycket 1. 

 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.5.7 
Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som 
inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, PBF 
5 kap. 1-7 §§, PBL 11 kap. 19-20 
§§. 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.5.8 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt av 
ventilationssystem om det finns särskilda skäl 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, 4 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.5.9 

Beslut 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 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:10 – EKS 8) 
om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder), 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Boverkets byggregler BFS 2011:6 

1.5.10 

Beslut 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 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

1.5.11 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till bygg- och 
miljönämnden för prövning FBL 4 kap. 25-25 a §§ Bygglovhandläggare 

Bygglovchef 

1.5.12 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för mark och 
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.  FBL 5 kap. 3 § tredje stycket Bygglovhandläggare 

Bygglovchef 

1.5.13 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap. 1 a § första stycket 
3-7  

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

1.5.14 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning FBL 15 kap. 11 § Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Anläggningslagen (1973:1149) 

1.5.15 Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten AL 12 § Bygglovhandläggare 

Bygglovchef 

1.5.16 Rätt att påkalla förrättning AL 18 § Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

1.5.17 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 

1.5.18 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

Lagen om färdigställandeskydd (LFS) (2014:227) 

1.5.18 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs LFS 3 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 

1.5.19 Beslut om föreläggande som inte förenas med vite 12 § LGS 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovschef 
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2. Miljöärenden 

2.1 Miljöbalken 7 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.1 

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelser i 
ärenden avseende ombyggnation av huvudbyggnad eller 
komplementbyggnader, samt för nybyggnation av 
komplementbyggnader inom etablerad hemfridszon eller tidigare 
beslutad tomtplatsavgränsning. I andra fall än ovan omfattar 
delegationen också andra åtgärder av mindre betydelse.  

15, 18 b §§ Miljöinspektör  
Miljöchef 

 

2.2 Miljöbalken 9 kap. 
FMH (enligt 9 kap) samt Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (enligt 10-13§§ 9 kap) 
 Ärende Författning Delegat 

2.2.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett.  13 § 1 st FMH samt 2 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.2 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning.  13 § 2 st FMH samt 2 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än 
sådan till vilken vattentoalett är ansluten. 13 § 3 st FMH samt 3 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.4 Föreskriva att tillstånd att inrätta en avloppsanordning enligt 13 § inte 
får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts. 18 § FMH Miljöinspektör  

Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.2.5 Besluta i ärende om tillstånd att inom område som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter hålla sådana djur som där anges. 39 § FMH samt 4 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.6 
Besluta i ärende om tillstånd eller dispens för att sprida visst gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom områden som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

40 § punkt 2 och 41 § FMH samt 
6 § LMHF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.7 Besluta i ärende om anmälan att anordna gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 37 § FMH samt 7 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.8 Besluta i ärende om anmälan av upplag inom strandskyddsområde  8 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.9 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta eller använda ny 
anläggning för grundvattentäkt i område med brist på sötvatten  9 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.10 Besluta om att anmälan ska göras för befintlig anläggning i område 
med brist på sötvatten 9 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.11 Besluta i ärende om tillstånd för installation av värmepump. 10 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.12 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i de 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. LMHF i sin helhet Miljöinspektör  

Miljöchef 

 
  



Sida 20 av 35 
 

2.3 Miljöbalken 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.3.1 Besluta i ärende om ansvar för förorenade områden som inte är 
miljöriskområden 2-10 §§ Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.3.2 Besluta i ärenden om anmälan om påträffad förorening 11 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.3.3 Besluta i ärenden om anmälan om efterbehandling 12-14 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

  

2.4 Miljöbalken 14 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.4.1 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel.  14 § 14 kap MB samt 40 § FBM  Miljöinspektör  

Miljöchef 
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2.5 Miljöbalken 15 kap. 
AvfallsF (SFS 2011:927) samt LAF 
  Ärende Författning Delegat 

2.5.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall. 

25 § 15 kap MB,  
45 § AvfallsF,  
5 § samt 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  
Miljösamordnare 

2.5.2 Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit 
i fråga om att omhändertagande och borttransportering av avfall.  

§74-80 AvfallsF  
samt 5 §, 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  
Miljösamordnare 

 

2.6 Miljöbalken 24 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.6.1 
Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut som har fattats med 
stöd av delegation. 

8 §  Miljöinspektör  
Miljöchef 
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2.7 Miljöbalken 26 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.7.1 Besluta att meddela föreläggande och förbud.  9 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 13 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.3 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 5000 kronor i varje enskilt ärende.  14 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.4 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 10000 kronor i varje enskilt ärende.  14 § Miljöchef 

2.7.5 Besluta om att sända föreläggande eller förbud till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 15§   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.5 
Besluta om att begära att den som driver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska 
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

19 § 3 st.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.6 Besluta om att förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att 
avge miljörapport. 20 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.7 Besluta om föreläggande att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. 1 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.8 

Besluta att meddela föreläggande om att 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. 

22 §  Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.7.9 
Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess 
verkningar i stället ska utföras av någon annan och att utse någon att 
göra sådan undersökning. 

22 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.10 Beslut att delegationsbeslut ska gälla med omedelbar verkan även om 
det överklagas. 26 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 

2.8 Miljöbalken 28 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.8.1 
Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. 

1, 6 och 8 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.8.2 Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar.  7 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 

2.9 Miljöbalken 30 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.9.1 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 5 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.9.2 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöchef  
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2.10 Jaktförordningen 
 Ärende Författning Delegat 

2.10.1 Besluta om skyddsjakt. 26 § Jaktförordningen (SFS 
1987:905) samt 6 § 6 kap KL Miljöchef  
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3. Livsmedelsärenden 
LML, LMF, LIVSFS, EG-förordningar samt Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
(SFS 2006:1166) 
  Ärende Författning Delegat 

3.1 Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. 
Art. 31.1 a) och b) i EG-
förordning 882/2004 samt 23 § 
LMF. 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.2 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar 
av den berörda verksamheten under en lämplig tidsperiod. 

Art. 54.2 e) EG-förordning 
882/2004.  
F 2017/625 Art 138 2 i 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.3 Beslut om att beordra att livsmedel destrueras. 
Art. 54.2.c) EG-förordning 
882/2004. 
F 2017/625 Art 138 2 g 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.4 

Beslut att ta hand om en vara som 
 

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden i strid med 10 § LML eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 

 
b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 §, om 

föreläggandet eller förbudet inte följs. 

24 § LML 
34 § LMF 

  
Miljöinspektör om varans 
värde kan antas understiga 
5 000 kr. 
 
Miljöchef om varans värde 
är minst kan antas överstiga 
5 000 kr.  

3.5 
Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, 
eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § 6 LML. 

24 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.6 Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än 
dem som de ursprungligen var avsedda för.  

Art. 54.2.d. EG-förordning 
882/2004 
F 2017/625 Art 138 2 g 

Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.7 
Beslut 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-förordning 882/2004 
F 2017/625 Art 65 1 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.8 
Föreskriva 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-förordning 
882/2004. 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.9 

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

Art. 54.2 b) EG-förordning 
882/2004. 
F 2017/625 Art 138 2 d 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.10 Beslut om att beordra att livsmedel återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden. 

Art. 54.2.c. i EG-förordning 
882/2004. 
F 2017/625 Art 138 2 g 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.11 

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen eller vad som särskilt anges i 18 § meddela de förelägganden 
och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som 
har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som 
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av 
EG-bestämmelserna ska följas. 
Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter 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 

22 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.12 

Beslut att förena Meddelande av förelägganden och förbud enligt 22 
§ eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat 
med fast vite om högst 5 000 kronor för respektive adressat i varje 
enskilt ärende. 

23 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.13 

Beslut att förena Meddelande av förelägganden och förbud enligt 22 
§ eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat 
med fast vite om högst 10 000 kronor för respektive adressat i varje 
enskilt ärende. 

23 § LML. Miljöchef  

3.14 
Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk 
för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att 
smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel.  

25 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.15 

Beslut om skyldighet för person som sysslar med livsmedelshantering 
att genomgå läkarundersökning. 
den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå 
läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl 

8 § LMF. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.16 

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

11 § LIVSFS 2005:10 om 
dricksvatten 
12 § SLVFS 2001:30, omtryck 
LIVFS 2017:2 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.17 Beslut om att förordna att ett beslut ska gälla med omedelbar verkan 
även om det överklagas. 33 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.18 
Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag, 
vilket ligger till grund för att fastställa en årlig kontrollavgift, samt 
beslut om årlig kontrollavgift. 

5 3-6 §§ (SFS 2006:1166)  Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.19 

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket. 
Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket 

Art. 79 2 c och art. 83 p 1 
2017/625  
11 12-13 §§ (SFS 2006:1166) 
samt art. 28 i EG-förordning 
882/2004. 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.20 Beslut om avgift för godkännande och registrering. 13-14 §§ (SFS 2006:1166) Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.21 
Beslut om ersättning för kontrollmyndigheternas kostnader som 
uppkommer till följd av åtgärder i samband med omhändertagande av 
vara enligt 24 § LML. 

34 § LMF Miljöchef  

3.21 

Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. 
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar 
för sådan begäran föreligger 

27 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.22 

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 EG-bestämmelserna. 

26 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.23 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. F 2017/625 Art 138 2 c Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.24 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens F 2017/625 Art 138 2 e Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.25 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 5 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.26 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 10 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF Miljöchef 
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4. Tillståndsärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

 Ärende Författning  Delegat 
Alkohollag (2010:1622) 

4.1 Beslut i fråga om återkallelse av tillstånd vid misskötsamhet  Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.2 Beslut i fråga om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag 
med stadigvarande tillstånd 8 kap 4 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.3 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.4 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.5 Beslut i fråga om ansökan från konkursförvaltare att bedriva 
servering i enlighet med tidigare tillstånd  

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.6 Beslut i fråga om godkännande av ny bolagsman i befintligt bolag 9 kap § 11 AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.7 Beslut i fråga om att återkalla serveringstillstånd när verksamheten 
upphör vid serveringsställe 9 kap 18 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.8 Beslut att begära handräckning från Polisen för att utföra tillsyn 9 kap 9 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.9 Beslut i fråga om att meddela erinran 9 kap 17, 19 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.10 Beslut i fråga om att meddela varning 9 kap 19 § Bygg- och miljöchef 

4.11 Beslut i fråga om att meddela förbud mot verksamhet 9 kap 19 § Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.12 Beslut i fråga om att avskriva ansökningsärende 
8 kap 10 § AlkL 
AlkF §§ 5, 6 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.13 Beslut i fråga om att meddela undantag från skyldighet att avlägga 
kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.14 Beslut i fråga om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

4.19 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detaljhandlare 5 kap 3 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.20 Beslut att avslå ofullständig ansökan 5 kap 1 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.21 Beslut att avslå ansökan 5 kap 1 § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.22 

Beslut om sanktioner 
a) Föreläggande 
b) Förbud 
c) Vite 

7 kap 9 § TobaksL 

a) Miljöinspektör  
Miljöchef 

b) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

c) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

4.23 Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas 7 kap 10 § p 1 TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.24 Beslut att återkalla tillstånd 7 kap 10 § p 2–3 TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.25 Besluta att meddela varning 7 kap 11 § TobaksL Bygg- och miljöchef 

4.26 Beslut att meddela föreläggande eller förbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare  7 kap 12 § TobaksL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.27 

Beslut att meddela varning eller försäljningsförbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

a) Varning 
b) Försäljningsförbud 1-7 dagar 
c) Försäljningsförbud 8 dagar eller längre 

 

7 kap 13 § TobaksL 

 
 

a) Bygg- och miljöchef 
b) Bygg- och miljöchef 
c) Ej delegerat. Beslut 

fattas av nämnden. 

4.28 Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite 7 kap 15  § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.29 Beslut att begära polishandräckning 7 kap 19 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

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

4.34 Beslut i fråga om anmälan till Läkemedelsverket av brister vid 
försäljning av vissa receptfria läkemedel 

§ 21 Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

Miljöinspektör  
Miljöchef 
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5. Trafikärenden 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
 Ärende Författning Delegat 

5.1 

Erforderliga lokala trafikföreskrifter enligt vad som anges i 10 kap 3 
§ om begränsningar av trafik, enkelriktning, väjnings- och stopplikt, 
hastighet, stannande och parkering m.m. på väg i enlighet med 
kommunens gällande styrdokument och antagna policys. 

TrF 10 kap. 1 § Gatuchef 

5.2 Upphävandeföreskrifter TrF 10 kap. Gatuchef 

5.3 
Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss 
vägsträcka under en kortare tid på grund av vägarbete eller liknande 
arbete, eller på grund av skador eller risk för skador på väg. 

TrF 10 kap. 14 § Gatuchef 

5.4 Undantag från bestämmelser om trafik i enlighet med angivna 
bemyndiganden i 3 § och i övrigt i enlighet med 4 och 5 §§. TrF 13 kap. 3 § Driftledare  

Gatuchef 

5.5 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. TrF 13 kap. 8 § Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.6 Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

 Gatuchef 

5.7 Återkallande av ärende från sökande  Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.8 Beslut om att återkalla parkeringstillstånd för rörelsehindrade  Gatuchef 

 



Sida 34 av 35 
 

6. Namn- och adressättningsärenden 
Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 
  Ärende Författning Delegat 

6.1 Besluta om belägenhetsadress för bostad enligt riktlinjer för 
adressättning 10 § Handläggare adressättning 

6.2 Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer samt 
underrätta fastighetsägare 11 § Handläggare adressättning 

6.3 Förelägga fastighetsägare att rapportera lägenhetsnummer samt 
informera boende och anslå lägenhetsnummer 22 § Handläggare adressättning 

6.4 Besluta om övriga belägenhetsadresser som inte omfattas av lagen 
om lägenhetsregister enligt riktlinjer för adressättning 

 Handläggare adressättning 
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7. Allmänna ärenden 
  Ärende Författning Delegat 
Brådskande ärenden  

7.1 Besluta i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas 6 kap 39 § KL BMN:s ordförande 

Utfärda fullmakt 

7.2 Rätt att utse ombud att företräda nämnden i domstol, andra 
myndigheter och vid förrättningar 6 kap 15 § KL 

Ordförande 
Vice ordförande 
Bygglovchef 
Miljöchef 

7.3 Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kr   Ekonomichef 

Delgivningskvitto 

7.4 Rätt att skriva under delgivning ställt till bygg- och miljönämnden  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 
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 Ärende Författning Delegat 
Föreläggande upphör  

7.5 
Rätt att underteckna skrivelse till tingsrättens inskrivningsmyndighet 
om att bygg- och miljönämndens förutsättningar för föreläggande inte 
längre finns. 

 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

Förvaltningslagen  

7.6 
 

Avvisa för sent inkommit överklagande 
 45 § FL (2017:900) 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Gatuchef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

7.7 Rättelse av skrivfel 
 
 
36 § FL (2017:900) 

Delegat i aktuellt ärende 

7.8 Rättelse av skrivfel och liknande avseende beslut som inte delegerats  Ordförande  
Vice ordförande 

7.9 Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt 
de förutsättningar som anges i FL. 37-39 §§ FL (2017:900)  Miljöchef 

Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Överklaganden 

7.10 Rättidsprövning (bedömning om ett överklagande inkommit i rätt tid) 44-45 §§ FL (2017:900)  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

Yttranden 

7.11 Besvara till nämnden ställda skrivelser och frågor från enskilda   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

7.12 Lämna yttranden till polismyndighet i ärenden enligt ordningslagen.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.13 Besvara remiss av ärende angående tillfällig lokal trafikföreskrift  Trafikingenjör 

7.14 Besvara remiss i ärende där delegationsrätten inte begränsas av 6 kap. 
38§ KL.    

Bygg- och miljöchef 
Miljöchef 
Bygglovchef 

7.15 Avstå att besvara remitterade detaljplaner  Bygg- och miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

7.16 
 

Lämna yttrande till Länsstyrelsen i samband med överlämnande av 
inkommen överklagan.   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

7.17 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende gällande komplettering av 
tillståndsärende. 

 Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.18 
I tveksamma fall, då frågan hänskjutits från handläggare eller 
sekreterare, avslå eller bifalla begäran från enskild om utlämnande av 
allmän handling som rör bygg- och miljönämndens ansvarsområde. 

2 kap. 14 § TF (1949:105) 
 
OSL (2009:400) 

Registrator 
Bygglovchef 
Miljöchef 

Dokumenthanteringsplan 

7.19 Antagande av dokumenthanteringsplan   Bygg- och miljöchef 

Energipris  

7.20 
 

Besluta om vinnare av bygglovenhetens energipris utifrån inlämnat 
material 
 

  
 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Avskrivning 

7.21 Att avskriva ärenden där vidare hantering inte bedöms nödvändig 
utifrån: 

   

7.21.1 - Miljöbalken och Livsmedelslagen   Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.21.2 - Plan- och bygglagen  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Utdömande av vite 

7.22 Ansöka om utdömande av vite  
Bygg- och miljöchef 
Miljöchef 
Bygglovchef 

Utbildning och ersättning 

7.23 Beslut om utbildning av nämndens ledamöter  BMN:s ordförande 

7.24 Beslut om utbildning av nämndens ordförande  BMN:s vice ordförande 

7.25 Beslut om deltagande och rätt till ersättning enligt ERS för 
förrättning  BMN:s ordförande 
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8. Inköp och upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145) 
  Ärende Författning Delegat 

8.1 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet 
för varor och tjänster eller om upphandlingen är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.1.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

8.1.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.2 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under 
tröskelvärdet för varor och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.2.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Budgetansvarig chef 

8.2.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.3 Beslut i fråga om avrop från gällande ramavtal.   Budgetansvarig chef 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige 
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som fått 
beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan 
som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens beslut kan överklagas på 
samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock 
när som helst återkalla eller ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet 
att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning och att på så sätt uppnår bättre service och ökad effektivitet. 
Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas 
befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut 
som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte delegeras. Begränsning finns 
även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt 
vissa ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin 
beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, 
krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med 
förtroendevald, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till 
flera anställda i grupp eller (om inte kommunfullmäktige beslutat om särskilt avtal) till 
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart 
från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Delegationsordningen gäller tillsammans med tillhörande delegatslista i vilken det framgår 
vilken tjänsteman som har vilken beslutanderätt enligt delegationsordningen. Ändringar i 
delegatslistan ska anmälans vid närmaste bygg- och miljönämnd. 
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en 
delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i 
kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar 
och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna 
typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man 
kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta 
självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd 
till annan beslutsfattare.  
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa 
eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan 
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överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för 
den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en 
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på 
delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de beslut 
och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän 
domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett 
företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.  
  
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda 
den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra 
handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. Trots detta 
behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt 
lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel har 
förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive 
chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för 
ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med 
bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på 
samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns 
möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att fullmakt 
utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. 
Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett 
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och 
omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet  
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka nämnden överfört 
självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots 
detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall 
ska delegat, enligt 6 kap 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) inte använda sin 
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

eller  
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv 
kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den 
ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när 
vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige 
delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av 
annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder 
överordnad såsom delegat. 
 
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämnden nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande. 
 
Anmälan av beslut till nämnden 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte 
nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin. 
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om 
vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som 
fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska 
anmäla dem till nämnden. Det noteras att Förvaltningschef i Knivsta kommun är 
kommunchefen. 
 
Ordförandens delegation 
Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att 
beslutet vid ordförandens förfall ska fattas av 1:e vice ordförande samt vid dennes förfall 2:e 
vice ordförande. 
 
Övergripande delegation 
Bygg- och miljöchefen för bygg- och miljökontoret inträder som ersättare för samtliga 
delegater och ersättare och tillhörande verksamhetsområden. 
 
Avslag 
Delegation av beslut som gäller avslag på framställning enligt plan- och bygglagen (PBL) 
delegeras inte.  
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Förkortningar  
 
AL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
AlkL Alkohollag (2010:1622) 
BBR Boverkets byggregler 
BFS Boverkets föreskrifter 
EKS Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 
AvfallsF Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 
FBM Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 
FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899) 
FL Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 
KL Kommunallagen (SFS 2017:725) 
LAF Lokala avfallsföreskrifter (Avfalls föreskrifter för Knivsta kommun 2016-01-01) 
LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) 
LFS Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227) 
LGS Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter 
LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
LMHF Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Knivsta kommun (2013-06-19) 
LMF Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 
LML Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
LOU Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) 
LTF Lokala trafikföreskrifter 
MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
MROF Förordning om miljöriskområden, SFS 1998:930. 
MSAF Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 
SFS Svensk författningssamling 
TobaksL Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
TrF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 
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1. Bygglovärenden  

1.1 PBL 9 kap. 

 Ärende Författning Delegat 

1.1.1 Bevilja bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
30-32 §§ PBL i följande ärenden: 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 
och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 
1.1.1.1 a) Nybyggnad av bostadshus med högst 25 lgh. inom detaljplan 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.2 b) Nybyggnad av övriga byggnader med största BTA av 2500 
m² inom detaljplan 

 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.3 c) Nybyggnad av komplementbyggnad till bostäder eller 
verksamheter 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.4 d) Nybyggnad för ersättning av likvärdig byggnad 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.5 e) Nybyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig 
byggnad 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.6 f) Tillbyggnad inom detaljplan 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.7 g) Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och fritidshus  
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.1.8 h) Tillbyggnad av komplementbyggnader 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.9 i) Tillbyggnad av lokal för befintlig verksamhet 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.1
0 

j) Tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig 
byggnad  

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.1
1 

k) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 a 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.1
2 

l) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 b  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 
1.1.1.1
3 

m) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 c 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.1.1
4 

n) Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och 
materialgårdar, fasta cisterner, murar och plank, parkeringsplatser 
utomhus, transformatorstationer, skyltar och ljusanordningar 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 
och 16 kap 7 §  
samt PBF 6 kap. 1 §, 3-4 a §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.1
5 

o) Bygglov för åtgärder som omfattas av utökad bygglovplikt i 
detaljplan eller områdesbestämmelse. 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 2-
8  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.1.1
6 p) Bygglov för ärenden av säsongskaraktär PBL 9 kap. 9 §  

Bygglovhandläggare  
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 
1.1.2 

Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
34 § PBL PBL 9 kap 10 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.3 Bevilja marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL PBL 9 kap. 11-13 §§  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.4 Bevilja bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap. 14 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.5 
Bevilja bygglov inom ramen för de villkor som bestämts i beviljat 
förhandsbesked upp till 5 år efter beslut, om förutsättningarna inte 
förändrats  

PBL 9 kap. 18 § och 9 kap. 31 §  
Bygglovhandläggare  
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.6 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. PBL 9 kap. 19 §  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.7 

Om ansökan är ofullständig får bygg- och miljönämnden förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Om föreläggandet inte 
följs, får bygg- och miljönämnden avvisa ansökan eller avgöra 
ärendet i befintligt skick.  

PBL 9 kap. 22 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.8 
 
Beslut om att samordning med miljöärenden enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej 
ska ske, då särskilda skäl för det föreligger. 

PBL 9 kap. 24 § 
Bygglovchef  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 

1.1.9 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna PBL 9 kap. 27 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.10 Bevilja tidsbegränsat bygglov PBL 9 kap. 33 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  

1.1.11 

Bevilja bygglov, rivningslov eller marklov med villkor att beslut om 
att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelse 
vinner laga kraft under förutsättning att delegaten har befogenhet att 
beslut i lovärendet 

PBL 9 kap. 36 §  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
 
1.1.12 

Besluta om att byggnadsarbeten inte får börjas förrän 
fastighetsägaren har betalat för gator och andra allmänna platser eller 
har ställt säkerhet för ersättningen. 

PBL 9 kap. 37 §  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 
1.1.13 Bevilja bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 37 a § PBL. PBL 9 kap. 37 a §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.1.14 
Att i ett beslut om bygglov för en åtgärd som redan är utförd, 
bestämma om skyldighet att vida de ändringar i det utförda som 
behövs 

PBL 9 kap. 38 §  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 

1.2 PBL 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.2.1 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats. PBL 10 kap. 4 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.2 Beslut om att det krävs kontrollansvarig i fråga om små ändringar 
av en- eller tvåbostadshus. PBL 10 kap. 10 § punkt 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.3 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har 
lämnat sitt uppdrag. PBL 10 kap. 13 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.4 

Beslut om att tekniskt samråd behövs för sådana åtgärder som 
avses i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel 
byggnad. Beslut om att tekniskt samråd inte behövs för att flytta 
flera enkla byggnader. 

PBL 10 kap. 14 § andra stycket 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.5 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. PBL 10 kap. 18 § 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.6 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs 
något tekniskt samråd. PBL 10 kap. 22 § första stycket 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.7 
Beslut 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. 

PBL 10 kap. 22 § första stycket 2 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.2.8 Beslut om vägrat startbesked PBL 10 kap. 23-24 §§ 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.2.9 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och 
att i startbeskedet: PBL 10 kap. 23-24 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.2.9.1 a) fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.9.2 b) bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.   
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.9.3 c) bestämma de villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning 
som behövs.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  

1.2.9.4 
d) bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 
slutbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning 
som behövs. 

 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  

1.2.10 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller kontrollen. PBL 10 kap. 29 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.11 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked 
enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL PBL 10 kap. 34-37 §§ 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 

1.2.12 Beslut om vägrat slutbesked  PBL 10 kap. 34§ 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
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1.3 PBL 11 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.3.1 Beslut om att inte ingripa eller att inte besluta om påföljd enligt 
denna lag. PBL 11 kap. 5 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.2 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § 
PBL. PBL 11 kap. 7 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.3 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. PBL 11 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.4 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan 
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden PBL 11 kap. 17 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.5 

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för 
uppdraget. 

PBL 11 kap. 18 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 19 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.7 Beslut om rättelseföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 20 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.8 
Beslut om rivningsföreläggande om ett byggnadsverk är förfallet eller 
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid och 
som inte förenas med vite 

PBL 11 kap. 21 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.9 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med 
vite PBL 11 kap. 22-23 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 



Sida 13 av 35 
 

 Ärende Författning Delegat 

1.3.10 Besluta om föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som 
inte används, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 24 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.11 Beslut om produktföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 25-26 §§ 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.12 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, som inte får förenas 
med vite PBL 11 kap. 30-32 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.13 
Beslut om att i samband med ett föreläggande enligt 11 kap. 20 §, 
förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver 
bygglov 

PBL 11 kap. 32 a § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.14 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 33 § 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.15 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked, som inte förenas med ett vite PBL 11 kap. 33 § 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.16 Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL. PBL 11 kap. 34 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.3.17 
Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 
10 kap. 11 § och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av byggherren, 
besluta om en ny kontrollansvarig. 

PBL 11 kap. 35 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

2.3.18 
Beslut om att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska 
genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

PBL 11 kap. 38 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.19 

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten 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. 19-24 §§ PBL. 

PBL 11 kap. 39 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

 

1.4 PBL 12 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.4 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa. 

PBL 12 kap. 8-11 §§ och 
kommunens plan- och 
bygglovtaxa 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Kart- och mätingenjör 

 

1.5 Plan- och byggförordningen (PBF) m.m. 
 Ärende Författning Delegat 

1.5.1 Beslut att förelägga sökanden att komplettera en ofullständig anmälan 
samt att avvisa anmälan om komplettering inte sker inom utsatt tid. PBF 6 kap. 10 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.2 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 
anordningar. PBF 8 kap. 6 § och 5 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.3 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 2011:12 – H 
12) om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar, PBL 
11 kap. 33 § första stycket 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.5.4 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 §.  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.6 
Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna 
anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4§§, med 
stöd av PBL 11 kap. 33 § första stycket 1. 

 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.5.7 
Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som 
inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, PBF 
5 kap. 1-7 §§, PBL 11 kap. 19-20 
§§. 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.5.8 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt av 
ventilationssystem om det finns särskilda skäl 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, 4 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

1.5.9 

Beslut 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 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:10 – EKS 8) 
om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder), 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Boverkets byggregler BFS 2011:6 

1.5.10 

Beslut 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 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

1.5.11 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till bygg- och 
miljönämnden för prövning FBL 4 kap. 25-25 a §§ Bygglovhandläggare 

Bygglovchef 

1.5.12 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för mark och 
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.  FBL 5 kap. 3 § tredje stycket Bygglovhandläggare 

Bygglovchef 

1.5.13 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap. 1 a § första stycket 
3-7  

Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

1.5.14 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning FBL 15 kap. 11 § Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Anläggningslagen (1973:1149) 

1.5.15 Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten AL 12 § Bygglovhandläggare 

Bygglovchef 

1.5.16 Rätt att påkalla förrättning AL 18 § Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

1.5.17 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 

1.5.18 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § Bygglovhandläggare 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 

Lagen om färdigställandeskydd (LFS) (2014:227) 

1.5.18 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs LFS 3 § 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 

1.5.19 Beslut om föreläggande som inte förenas med vite 12 § LGS 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovschef 
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2. Miljöärenden 

2.1 Miljöbalken 7 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.1 

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelser i 
ärenden avseende ombyggnation av huvudbyggnad eller 
komplementbyggnader, samt för nybyggnation av 
komplementbyggnader inom etablerad hemfridszon eller tidigare 
beslutad tomtplatsavgränsning. I andra fall än ovan omfattar 
delegationen också andra åtgärder av mindre betydelse.  

15, 18 b §§ Miljöinspektör  
Miljöchef 

 

2.2 Miljöbalken 9 kap. 
FMH (enligt 9 kap) samt Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (enligt 10-13§§ 9 kap) 
 Ärende Författning Delegat 

2.2.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett.  13 § 1 st FMH samt 2 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.2 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning.  13 § 2 st FMH samt 2 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än 
sådan till vilken vattentoalett är ansluten. 13 § 3 st FMH samt 3 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.4 Föreskriva att tillstånd att inrätta en avloppsanordning enligt 13 § inte 
får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts. 18 § FMH Miljöinspektör  

Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.2.5 Besluta i ärende om tillstånd att inom område som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter hålla sådana djur som där anges. 39 § FMH samt 4 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.6 
Besluta i ärende om tillstånd eller dispens för att sprida visst gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom områden som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

40 § punkt 2 och 41 § FMH samt 
6 § LMHF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.7 Besluta i ärende om anmälan att anordna gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 37 § FMH samt 7 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.8 Besluta i ärende om anmälan av upplag inom strandskyddsområde  8 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.9 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta eller använda ny 
anläggning för grundvattentäkt i område med brist på sötvatten  9 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.10 Besluta om att anmälan ska göras för befintlig anläggning i område 
med brist på sötvatten 9 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.11 Besluta i ärende om tillstånd för installation av värmepump. 10 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.12 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i de 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. LMHF i sin helhet Miljöinspektör  

Miljöchef 
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2.3 Miljöbalken 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.3.1 Besluta i ärende om ansvar för förorenade områden som inte är 
miljöriskområden 2-10 §§ Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.3.2 Besluta i ärenden om anmälan om påträffad förorening 11 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.3.3 Besluta i ärenden om anmälan om efterbehandling 12-14 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

  

2.4 Miljöbalken 14 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.4.1 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel.  14 § 14 kap MB samt 40 § FBM  Miljöinspektör  

Miljöchef 
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2.5 Miljöbalken 15 kap. 
AvfallsF (SFS 2011:927) samt LAF 
  Ärende Författning Delegat 

2.5.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall. 

25 § 15 kap MB,  
45 § AvfallsF,  
5 § samt 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  
Miljösamordnare 

2.5.2 Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit 
i fråga om att omhändertagande och borttransportering av avfall.  

§74-80 AvfallsF  
samt 5 §, 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  
Miljösamordnare 

 

2.6 Miljöbalken 24 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.6.1 
Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut som har fattats med 
stöd av delegation. 

8 §  Miljöinspektör  
Miljöchef 
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2.7 Miljöbalken 26 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.7.1 Besluta att meddela föreläggande och förbud.  9 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 13 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.3 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 5000 kronor i varje enskilt ärende.  14 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.4 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 10000 kronor i varje enskilt ärende.  14 § Miljöchef 

2.7.5 Besluta om att sända föreläggande eller förbud till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 15§   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.5 
Besluta om att begära att den som driver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska 
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

19 § 3 st.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.6 Besluta om att förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att 
avge miljörapport. 20 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.7 Besluta om föreläggande att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. 1 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.8 

Besluta att meddela föreläggande om att 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. 

22 §  Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.7.9 
Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess 
verkningar i stället ska utföras av någon annan och att utse någon att 
göra sådan undersökning. 

22 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.10 Beslut att delegationsbeslut ska gälla med omedelbar verkan även om 
det överklagas. 26 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 

2.8 Miljöbalken 28 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.8.1 
Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. 

1, 6 och 8 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.8.2 Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar.  7 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 

2.9 Miljöbalken 30 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.9.1 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 5 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.9.2 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöchef  
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2.10 Jaktförordningen 
 Ärende Författning Delegat 

2.10.1 Besluta om skyddsjakt. 26 § Jaktförordningen (SFS 
1987:905) samt 6 § 6 kap KL Miljöchef  
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3. Livsmedelsärenden 
LML, LMF, LIVSFS, EG-förordningar samt Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
(SFS 2006:1166) 
  Ärende Författning Delegat 

3.1 Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.  Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.2 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar 
av den berörda verksamheten under en lämplig tidsperiod. F 2017/625 Art 138 2 i Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.3 Beslut om att beordra att livsmedel destrueras. F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.4 

Beslut att ta hand om en vara som 
 

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden i strid med 10 § LML eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 

 
b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 §, om 

föreläggandet eller förbudet inte följs. 

24 § LML 
34 § LMF 

  
Miljöinspektör om varans 
värde kan antas understiga 
5 000 kr. 
 
Miljöchef om varans värde 
kan antas överstiga 5 000 
kr.  

3.5 
Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, 
eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § 6 LML. 

24 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.6 Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än 
dem som de ursprungligen var avsedda för.  F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  

Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.7 
Beslut om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess 
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m.  

F 2017/625 Art 65 1 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.8 
Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga 
för att se till att livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen 
följs. 

 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.9 

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 

F 2017/625 Art 138 2 d Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.10 Beslut om att beordra att livsmedel återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden. F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.11 

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter 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 

22 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.12 Beslut att förena föreläggande och förbud med fast vite om högst 
5 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende. 23 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.13 Beslut att förena förelägganden och förbud med fast vite om högst 
10 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende. 23 § LML. Miljöchef  

3.14 
Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk 
för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att 
smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel.  

25 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.15 
Beslut om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs 
av livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LMF. Miljöinspektör  
Miljöchef 



Sida 27 av 35 
 

  Ärende Författning Delegat 

3.16 
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 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.17 Beslut om att förordna att ett beslut ska gälla med omedelbar verkan 
även om det överklagas. 33 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.18 Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag, 
samt beslut om årlig kontrollavgift. 3-6 §§ (SFS 2006:1166)  Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.19 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket 

Art. 79 2 c och art. 83 p 1 
2017/625, 
12-13 §§ (SFS 2006:1166) 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.20 Beslut om avgift för godkännande och registrering. 13-14 §§ (SFS 2006:1166) Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.21 
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar 
för sådan begäran föreligger 

27 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.22 

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 EG-bestämmelserna. 

26 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.23 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. F 2017/625 Art 138 2 c Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.24 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens F 2017/625 Art 138 2 e Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.25 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 5 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.26 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 10 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 
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4.  Tillståndsärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

 Ärende Författning  Delegat 
Alkohollag (2010:1622) 

4.1 Beslut i fråga om återkallelse av tillstånd vid misskötsamhet  Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.2 Beslut i fråga om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag 
med stadigvarande tillstånd 8 kap 4 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.3 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.4 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.5 Beslut i fråga om ansökan från konkursförvaltare att bedriva 
servering i enlighet med tidigare tillstånd  

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.6 Beslut i fråga om godkännande av ny bolagsman i befintligt bolag 9 kap § 11 AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.7 Beslut i fråga om att återkalla serveringstillstånd när verksamheten 
upphör vid serveringsställe 9 kap 18 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.8 Beslut att begära handräckning från Polisen för att utföra tillsyn 9 kap 9 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.9 Beslut i fråga om att meddela erinran 9 kap 17, 19 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.10 Beslut i fråga om att meddela varning 9 kap 19 § Bygg- och miljöchef 

4.11 Beslut i fråga om att meddela förbud mot verksamhet 9 kap 19 § Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.12 Beslut i fråga om att avskriva ansökningsärende 
8 kap 10 § AlkL 
AlkF §§ 5, 6 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.13 Beslut i fråga om att meddela undantag från skyldighet att avlägga 
kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.14 Beslut i fråga om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

4.19 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detaljhandlare 5 kap 3 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.20 Beslut att avslå ofullständig ansökan 5 kap 1 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.21 Beslut att avslå ansökan 5 kap 1 § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.22 

Beslut om sanktioner 
a) Föreläggande 
b) Förbud 
c) Vite 

7 kap 9 § TobaksL 

a) Miljöinspektör  
Miljöchef 

b) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

c) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

4.23 Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas 7 kap 10 § p 1 TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.24 Beslut att återkalla tillstånd 7 kap 10 § p 2–3 TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.25 Besluta att meddela varning 7 kap 11 § TobaksL Bygg- och miljöchef 

4.26 Beslut att meddela föreläggande eller förbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare  7 kap 12 § TobaksL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.27 

Beslut att meddela varning eller försäljningsförbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

a) Varning 
b) Försäljningsförbud 1-7 dagar 
c) Försäljningsförbud 8 dagar eller längre 

 

7 kap 13 § TobaksL 

a) Bygg- och miljöchef 
b) Bygg- och miljöchef 
c) Ej delegerat. Beslut 

fattas av nämnden. 

4.28 Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite 7 kap 15  § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.29 Beslut att begära polishandräckning 7 kap 19 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

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

4.34 Beslut i fråga om anmälan till Läkemedelsverket av brister vid 
försäljning av vissa receptfria läkemedel 

§ 21 Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel  

Miljöinspektör  
Miljöchef 
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5. Trafikärenden 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
 Ärende Författning Delegat 

5.1 

Erforderliga lokala trafikföreskrifter enligt vad som anges i 10 kap 3 
§ om begränsningar av trafik, enkelriktning, väjnings- och stopplikt, 
hastighet, stannande och parkering m.m. på väg i enlighet med 
kommunens gällande styrdokument och antagna policys. 

TrF 10 kap. 1 § Gatuchef 

5.2 Upphävandeföreskrifter TrF 10 kap. Gatuchef 

5.3 
Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss 
vägsträcka under en kortare tid på grund av vägarbete eller liknande 
arbete, eller på grund av skador eller risk för skador på väg. 

TrF 10 kap. 14 § Gatuchef 

5.4 Undantag från bestämmelser om trafik i enlighet med angivna 
bemyndiganden i 3 § och i övrigt i enlighet med 4 och 5 §§. TrF 13 kap. 3 § Driftledare  

Gatuchef 

5.5 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. TrF 13 kap. 8 § Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.6 Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

 Gatuchef 

5.7 Återkallande av ärende från sökande  Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.8 Beslut om att återkalla parkeringstillstånd för rörelsehindrade  Gatuchef 
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6. Namn- och adressättningsärenden 
Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 
  Ärende Författning Delegat 

6.1 Besluta om belägenhetsadress för bostad enligt riktlinjer för 
adressättning 10 § Handläggare adressättning 

6.2 Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer samt 
underrätta fastighetsägare 11 § Handläggare adressättning 

6.3 Förelägga fastighetsägare att rapportera lägenhetsnummer samt 
informera boende och anslå lägenhetsnummer 22 § Handläggare adressättning 

6.4 Besluta om övriga belägenhetsadresser som inte omfattas av lagen 
om lägenhetsregister enligt riktlinjer för adressättning 

 Handläggare adressättning 
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7. Allmänna ärenden 
  Ärende Författning Delegat 
Brådskande ärenden  

7.1 Besluta i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas 6 kap 39 § KL BMN:s ordförande 

Utfärda fullmakt 

7.2 Rätt att utse ombud att företräda nämnden i domstol, andra 
myndigheter och vid förrättningar 6 kap 15 § KL 

Ordförande 
Vice ordförande 
Bygglovchef 
Miljöchef 

7.3 Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kr   Ekonomichef 

Delgivningskvitto 

7.4 Rätt att skriva under delgivning ställt till bygg- och miljönämnden  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 
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 Ärende Författning Delegat 
Föreläggande upphör  

7.5 
Rätt att underteckna skrivelse till tingsrättens inskrivningsmyndighet 
om att bygg- och miljönämndens förutsättningar för föreläggande inte 
längre finns. 

 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

Förvaltningslagen  

7.6 
 

Avvisa för sent inkommit överklagande 
 45 § FL (2017:900) 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Gatuchef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

7.7 Rättelse av skrivfel 
 
 
36 § FL (2017:900) 

Delegat i aktuellt ärende 

7.8 Rättelse av skrivfel och liknande avseende beslut som inte delegerats  Ordförande  
Vice ordförande 

7.9 Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt 
de förutsättningar som anges i FL. 37-39 §§ FL (2017:900)  Miljöchef 

Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Överklaganden 

7.10 Rättidsprövning (bedömning om ett överklagande inkommit i rätt tid) 44-45 §§ FL (2017:900)  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

Yttranden 

7.11 Besvara till nämnden ställda skrivelser och frågor från enskilda   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

7.12 Lämna yttranden till polismyndighet i ärenden enligt ordningslagen.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.13 Besvara remiss av ärende angående tillfällig lokal trafikföreskrift  Trafikingenjör 

7.14 Besvara remiss i ärende där delegationsrätten inte begränsas av 6 kap. 
38§ KL.    

Bygg- och miljöchef 
Miljöchef 
Bygglovchef 

7.15 Avstå att besvara remitterade detaljplaner  Bygg- och miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

7.16 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i samband med överlämnande av 
inkommen överklagan.   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

7.17 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende gällande komplettering av 
tillståndsärende. 

 Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.18 
I tveksamma fall, då frågan hänskjutits från handläggare eller 
sekreterare, avslå eller bifalla begäran från enskild om utlämnande av 
allmän handling som rör bygg- och miljönämndens ansvarsområde. 

2 kap. 14 § TF (1949:105) 
 
OSL (2009:400) 

Registrator 
Bygglovchef 
Miljöchef 

Dokumenthanteringsplan 

7.19 Antagande av dokumenthanteringsplan   Bygg- och miljöchef 

Energipris  

7.20 
 

Besluta om vinnare av bygglovenhetens energipris utifrån inlämnat 
material 
 

  
 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Avskrivning 

7.21 Att avskriva ärenden där vidare hantering inte bedöms nödvändig 
utifrån: 

   

7.21.1 - Miljöbalken och Livsmedelslagen   Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.21.2 - Plan- och bygglagen  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Utdömande av vite 

7.22 Ansöka om utdömande av vite  
Bygg- och miljöchef 
Miljöchef 
Bygglovchef 

Utbildning och ersättning 

7.23 Beslut om utbildning av nämndens ledamöter  BMN:s ordförande 

7.24 Beslut om utbildning av nämndens ordförande  BMN:s vice ordförande 

7.25 Beslut om deltagande och rätt till ersättning enligt ERS för 
förrättning  BMN:s ordförande 
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8. Inköp och upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145) 
  Ärende Författning Delegat 

8.1 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet 
för varor och tjänster eller om upphandlingen är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.1.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

8.1.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.2 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under 
tröskelvärdet för varor och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.2.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Budgetansvarig chef 

8.2.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.3 Beslut i fråga om avrop från gällande ramavtal.   Budgetansvarig chef 
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Handläggare 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 

Tjänsteskrivelse 
2019-12-09 

Diarienummer 
BMN-2019/168 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden 
2020 
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden beslutar 
att fastställa verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämndens verksamheter enligt bilagt 
förslag, samt 
att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta om verksamhetsplan enligt bilagt dokument. 
Verksamhetsplanen samt dess innehåll har arbetats fram i samverkan mellan bygg- och 
miljönämndens politiker och tjänstemannaorganisationen under höstens sammanträden 
genom bland annat en workshop vid nämnden i oktober.  
 
Nämnden föreslås besluta om tre egna mål för sina verksamheter för 2020.  

1. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av en 
rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning 

2. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska främja en levande landsbygd i 
samverkan med den moderna småstaden 

3. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter nöjda 
medborgare och företagare 

 
 
Bakgrund 
Inför kommande år ska samtliga nämnder fatta beslut om mål för verksamhetens inriktning 
samt budget.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Verksamhetsplan 2020 för 
Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
Antagen av Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden 
17 december 2020  
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för stadsbyggnad 
(bygglovshantering, kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, adressättning och kart- 
och GIS-verksamhet), livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt trafikplaneringen. Primär 
verksamhet under nämnden är Bygg- och miljökontoret med tillhörande Kart- och GISenhet, 
Bygglovenheten samt Miljöenheten. 
BMN’s ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt bland 
annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Dessa ansvarsområden hanteras i 
verksamheten av bygg- och miljökontorets tre enheter, miljöenheten, kart- och GISenheten samt 
byggenheten. Utöver det bistås nämnden av en trafikingenjör på gatuenheten. 
Bygglovenheten hanterar tillstånd och tillsyn inom ramen för plan- och bygglagen. Dessa 
uppgifter inkluderar exempelvis bygglov, förhandsbesked, tillsyn av enkelt avhjälpta hinder 
(HIN) och obligatoriska ventilationskontroller (OVK). 
Miljöenheten hanterar tillstånd och tillsyn inom ramen för bland annat miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen i form av tillstånd för anläggande av enskilda avlopp, tillsyn av 
strandskyddsdispens och livsmedelstillsyn. 
Kart- och GISenheten ansvarar för att genomföra mätuppdrag, huvudsakligen lägeskontroller och 
utstakningar, adressättning samt kommunens övergripande GIS-systems drift och funktionalitet. 
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Verksamhetsförutsättningar 
Bygg- och miljönämndens verksamheter går in i 2020 med oförändrade budgetförutsättningar 
jämfört med 2019. nämndens verksamheter går i övrigt in i 2020 med ett flertal 
utvecklingsområden. Bland dessa återfinns en hög sjukfrånvaro under 2019, viktiga funktioner 
som för närvarande bemannas med konsulter samt flertalet nya medarbetare och pågående 
rekryteringar. Nämndens verksamheter behöver under 2020 fokusera på att stabilisera 
arbetssituationen för samtliga medarbetare samt fortsätta arbetet med rehabilitering för de 
medarbetare som är sjukskrivna eller av andra anledningar behöver rehabiliterande åtgärder. 
Nyanställda medarbetare samt pågående rekryteringar skapar ett stort behov av introduktion och 
det kommer innebära en ökad belastning för de medarbetare som deltar i introduktioner. 
Nämndens verksamheter deltar även som projektägare i både kommunens övergripande RPA-
pilot samt i Innovationsprojektet Mosaik. Dessa projekt bedöms på sikt leda till effektiviseringar 
inom ramen för nämndens verksamhetsområden, de kräver dock initiala insatser främst i form av 
tid. Utöver dessa deltar nämndens verksamheter bland annat i stadsbyggnadsprojektet som syftar 
till att säkra en bättre stadsbyggnadsprocess. 
Nämndens verksamheter svarar för ett stort antal områden varav samtliga områden kräver 
specialistkompetens. Då organisationen fortfarande är relativt liten sett till antal medarbetare 
medför detta att flertalet specialistkompetenser innehas av enbart en medarbetare, alternativt att 
en medarbetare ensamt kan ha flera specialistkompetenser. Detta är en sårbarhet som nämndens 
verksamheter ständigt kämpar med. Verksamheterna deltar i ett flertal olika externa 
samverkansforum i syfte att bland annat skapa långsiktiga relationer, ökad effektivisering och för 
att hitta möjligheter till att minska sårbarheten. Bland annat deltar miljöenheten i 
Miljösamverkan Uppsala län (MSU) och bygglovenheten i Bygglovalliansen. Dessa 
samverkansformer innefattar båda ett stort antal aktörer och ger forum för såväl 
erfarenhetsutbyte som samverkan i mer specifika frågor vid behov. 
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Kommunfullmäktiges mål 
Värde 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

Bo och trivas 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

Värna 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet 
optimeras. 

Indikator Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 Mål Helår 2020 

Hushållsavfall som 
samlats in för 
materialåtervinning, 
inkl. biologisk 
behandling, andel 
(%) 

37%    45% 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

Indikator Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 Mål Helår 2020 

Nöjd 
Medborgar-
Index 
- Miljöarbete 

 60   61 

Nöjd Medborgar- Index genomfördes senast 2017 och därför är värdena från 2017 överförda på 2019. 
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Nämndens egna mål 
Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av 
en rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning 

Beskrivning 

Nämndens prioriteringar ska sättas utifrån vilka förutsättningar som ges i budget och det ska 
tydligt framgå för alla medarbetare inom nämndens verksamhetsområden vilka förväntningar 
som finns. Syftet är att ge alla medarbetare bättre förutsättningar att göra rätt saker och på sikt 
även ge en budget i balans . 

Indikator Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 Mål Helår 2020 

Sjukfrånvaro 11,4 %    6 % 

Tillsynsplanens 
efterlevnad 

    100 % 

Budgetavvikelse -1 951    0 

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska främja en levande landsbygd i 
samverkan med den moderna småstaden 

Beskrivning 

Nämndens verksamheter ska jobba för att frågor kopplade till landsbygden blir tydliga och 
förståeliga för medborgaren utifrån den målsättning som satts i Vision 2025. 

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter 
nöjda medborgare och företagare 

Beskrivning 

Verksamheten ska utföras på ett sådant sätt att vi i kombination med rättssäkerhet även skapar 
goda kontakter och för dialoger på ett sådant sätt att medborgare och företagare är nöjda efter 
kontakt oavsett beslut. 

Indikator Utfall Helår 
2018 

Utfall Helår 
2019 

Utfall kvinnor 
Helår 2019 

Utfall män 
Helår 2019 Mål Helår 2020 

Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) 
- Bygglov - Totalt, 
NKI 

69,29     

Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) 
- Livsmedelskontroll 
- Totalt, NKI 

     

Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) - Miljö- 
och hälsoskydd 
- Totalt, NKI 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Förändringsarbete – organisation 
och arbetssätt ligger i fokus liksom 
att integrera målen från Agenda 
2030 i beslut och arbete 

Knivsta kommun ska arbeta för att 
uppnå målen i Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska leda till 
effektivare arbetsprocesser och 
ökat användande av ny teknik. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
minskade lokalkostnader om 10 
miljoner kronor under perioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimerad plastanvändning och 
giftfri förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – kravställning i 
upphandlingar på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara ekologiska och 
rättvisemärkta 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  
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Ekonomiska förutsättningar 
Inför 2020 har bygg- och miljönämndens verksamheter oförändrade ekonomiska ramar. Det 
ställer fortsatt höga krav på egenfinansiering i form av intäkter. Dessa intäkter är tätt knutna till 
mängden byggbar mark i kommunen. Mängden byggbar mark avgörs i sin tur bland annat av 
takten på framtagandet av detaljplaner, förrättningar och markförsäljningar. Dessa faktorer 
skapar alla osäkerhet vid beräkningen av intäkter. De senaste tre årens förändringar i 
belåningsgrad, amorteringskrav och konjunkturförändringar har alla haft påverkan på byggtakten 
och även förändringar inom dessa områden kan ha en effekt på verksamheternas intäkter. 
Då 2020 även inleds med hög sjukfrånvaro samt ett antal nyrekryteringar och pågående 
rekryteringar finns även där en osäkerhet då nya medarbetare behöver ges tid att komma in i 
verksamheten samt olika uppdrag innan de kan antas vara i ett läge där de kan bidra till 
intäkterna. 
Bygg- och miljönämndens verksamheter är känsliga för konjunkturer. Sett ur en längre 
tidsaspekt finns goda förutsättningar till ekonomisk balans men sett till enskilda år är det en 
större utmaning. Ärendeflöden och tillsynsmängder får stor effekt på verksamhetens intäkter och 
detta ligger till stor del utanför verksamhetens påverkansmöjlighet. För verksamhetsår 2020 
bedöms det idag finnas tillräckligt med större projekt för att verksamheten ska få de intäkter som 
krävs för en budget i balans. Det finns dock osäkerhet kring samtliga projekt och fortsatta 
förändringar av amorteringskrav, styrränta eller konjunkturförändringar kan komma att förändra 
tidsplanen för dessa projekt. I det läge byggnationen av större byggnader stannar av kommer 
även intäkterna riskera att drastiskt minska. 

 
Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter KF-budget 2019 KF-budget 2020 
Nämnd-budget 

2020 

Nämndkostnader 1 154 1 190 1 190 

Stadsbyggnad 5 060 5 175 5 153 

Trafikplanering 263 266 266 

Miljö- och hälsoskydd 2 878 2 987 2 937 

Serveringstillstånd 56 57 57 

Effektiviseringsbeting -50 -72 0 

Summa Bygg- och miljönämnden 9 361 9 603 9 603 
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Investeringar 
  

Investering KF investeringsram 2020 

Mätutrustning 1 000 

Verksamhetssystem (Bygg) 1 000 

Digitalsering - innovation 500 

Summa Bygg- och miljönämnden 2 500 

  

  

Bygg- och miljönämndens verksamheter är tilldelade 2 500 tkr i investeringsmedel för 
verksamhetsåret 2020, fördelat på tre investeringsprojekt. Kart och GISenheten är beviljade 
1 000 tkr för mätutrustning, bygglovsenheten är beviljade medel för ett nytt verksamhetssystem 
samt är nämnden tilldelade generella medel på 500 tkr för digitalisering och innovationsprojekt. 



 
 

Bygg- och miljökontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
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   Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
Deltagande vid presidiedagar 
 
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar  
 
att Bygg- och miljönämndens presidiemedlemmar beviljas deltagande på presidiedagar för 
miljö-, plan-, och byggnämnder 2020 
 
Sammanfattning  
 
Presidiedagarna, som pågår 23-24 mars 2020, är en konferens där aktuella 
samhällsbyggnadsfrågor lyfts. Deltagande från Bygg- och miljönämndens 
presidiemedlemmar är önskvärt för att stärka och trygga de förtroendevaldas möjligheter att 
verka i sitt uppdrag.  
 
Bakgrund 
 
Presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder är en årligen återkommande konferens 
där aktuella samhällsbyggnadsfrågor lyfts. Medverkande från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR), berörda departement, kommuner och andra intressanta aktörer inbjuds för 
att informera, samtala och inspirera kring aktuella ämnen. Ämnen som berörs kommer vara 
aktuellt inom miljöpolitiken och bygg- och bostadspolitiken, att vara trygg i sitt demokratiska 
uppdrag, styrka genom samarbete och snabba förändringar i långa processer.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Där det är godkänt enligt reglementet kommer utbetalning utgå enligt uppsatta styrdokument. 
 
 
 
Eric Eriksson  
Systemansvarig/Utredare 
Bygg- och miljökontoret  
 
 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljönämnden 

Intern kontrollplan för bygg- och miljönämndens verksamheter för 
2020 - tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
att anta intern kontrollplan för bygg- och miljönämndens verksamheter för år 2020,  
att anmäla den interna kontrollplanen till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 kommer fem kommunövergripande interna kontroller genomföras för alla 
nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2020 är den interna 
krisorganisationen och personberoende funktioner inom verksamheten. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
 
Den interna kontrollplanens nämndspecifika kontrollområden är baserade på en riskanalys 
utförd av bygg- och miljönämndens presidieberedning i samarbete med förvaltningen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygg- och miljöchef 
Verksamhetscontroller 
 

Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Bygg- och miljönämndens interna kontrollplan för 2020 syftar till att säkerställa 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att 
lagar, regler och beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
den interna kontrollplanen bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar om att 
vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög kvalitet i 
verksamheterna. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



BMN-2019/167 

 
 
 

Intern kontrollplan för bygg- 
och miljönämndens 
verksamheter för 2020 
 
 
 
 
Antagen december 2019 
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Intern kontroll i Knivsta kommun 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och den interna 
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla kommunens verksamheter. 
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Den interna kontrollplanen 
Riskmatris 

K
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2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 

 

Kritisk Totalt: 7 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att 
det helt enkelt inte får hända  

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande 
av berörda personer (internt och 
externt) 

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att 
fel kan uppstå 

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

Mindre sannolik - Risken är mycket 
liten för att fel kan uppstå 

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 

 

 
  

6 
5 4 3 2 1 7 

7 
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Kontrollområde Risk Riskvärde 

Ekonomisk förvaltning 1  Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12 

Upphandling och inköp 2  Att kommunens inköp och upphandlingar inte 
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 
styrdokument. 

12 

Bisysslor 3  Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i 
Knivsta kommun. 

12 

Anmälan av 
delegationsbeslut 

4  Att beslut inte fattas inom ramen för gällande 
delegationsordning. 

12 

Arbetsmiljö 5  Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och 
kvaliteten i kommunens verksamheter. 

12 

Nämndspecifika   

Den interna 
krisorganisationen 

6  Att tillbud och olyckshändelser inte hanteras på rätt 
sätt 

12 

Personberoende funktioner 
inom verksamheten 

7  Att verksamheten påverkas negativt av enstaka 
medarbetares frånvaro eller avslut 

16 
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Övergripande uppföljningar1  

Ekonomisk förvaltning 

Risk: 
Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler 
efterlevs korrekt, att riktlinjer för resor i tjänsten är 
kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är 
rätt konterade. 

Kontrollmetod (hur?) 
Via stickprov 
 
Redovisning till nämnd 
Regelbundet under 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom 
 

Upphandling och inköp 

Risk: 
Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och 
kommunens styrdokument. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens 
riktlinjer. 

Kontrollmetod (hur?) 
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och 
sedan analys av genomförda stickprov. 
 
A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs 
där det finns ett avtalsförhållande vid inköpstillfället. 
 
B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet 
med gällande lagstiftning och kommunens 
styrdokument. 
 
Redovisning till nämnd 
HT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Upphandlingssamordnare 
 

                                                      
1 Under 2020 kommer fem kommunövergripande interna kontroller genomföras för samtliga nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. 
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Bisysslor  

Risk: 
Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av 
regelverk och rutiner kopplade till bisysslor. 

Kontrollmetod (hur?) 
Enkät till chefer 
 
Redovisning till nämnd 
HT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
HR-kontoret 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Risk: 
Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Uppföljning av nämndens delegationsordning och 
kontroll av inkomna delegationslistor under utvald 
period. 

Kontrollmetod (hur?) 
Tre gånger per år genomförs stickprov från diariet. 
Stickproven ska gälla ärendetyper där det finns beslut 
som fattas på delegation. De valda besluten jämförs 
mot delegationslistor. 
 
Redovisning till nämnd 
Regelbundet under 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Administrativ service 
 

Arbetsmiljö 

Risk: 
Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens 
verksamheter. 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och 
rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete 
används/efterlevs. 

Kontrollmetod (hur?) 
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö och trivsel 
samt huruvida analyser är genomförda på enhetsnivå. 
 
Redovisning till nämnd 
VT 2020 
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Kontrollmoment Beskrivning 
Kontrollansvarig/Funktion 
HR-kontoret 
 

Nämndspecifika uppföljningar 

Den interna krisorganisationen 

Risk: 
Att tillbud och olyckshändelser inte hanteras på rätt sätt 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Att rutiner finns för tillbud eller olyckshändelser som ska 
hanteras inom ordinarie organisationsstruktur. Att 
rutiner finns för att hantera de risker som lyfts fram i 
risk- och sårbarhetsanalysen. 

Kontrollmetod (hur?) 
Genomgång av befintliga rutiner och kartläggning av 
process vid tillbud eller olyckshändelser som ska 
hanteras inom ordinarie organisationsstruktur samt risk- 
och sårbarhetsanalys. 
 
Redovisning till nämnd 
2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller 
 

Personberoende funktioner inom verksamheten 

Risk: 
Att verksamheten påverkas negativt av enstaka medarbetares frånvaro eller avslut 

 
Kontrollmoment Beskrivning 

Inventering av enheternas funktioner och kompetens för 
att tydliggöra vilka funktioner som är mest 
personberoende (enbart innehas av en person t ex), i 
och med att organisationen är relativt liten och vissa 
funktioner innebär spetskompetens. 

Kontrollmetod (hur?) 
Genomgång av funktioner och kartläggning av 
kompetens. 
 
Redovisning till nämnd 
2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller 
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