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DIARIENUMMER

MBN/2019:1153

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden
Antagen av miljö- och byggnämnden 2020-01-28, § 11

Delegation
Med stöd av 6 kap 37 § och 7 kap 5 § kommunallagen (2017:725) beslutar miljö- och byggnämnden
att uppdra beslutanderätt enligt denna delegationsordning till angivna delegater.

Inledning
Delegation innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller tjänstemän underställda nämnden.
Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften:
• att avlasta det politiska organet rutinärenden så att utrymme finns för mer omfattande behandling av principiella ärenden
• att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare.
Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten, som träder in i miljö- och byggnämndens ställe. Beslut fattade med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut. Det skall
av beslut fattade enligt delegation framgå att beslutet är fattat på nämndens vägnar, lämpligen genom att beslutet rubriceras som delegationsbeslut.
Med beslut i delegationsbestämmelserna i KL avses ställningstaganden som förutsätter vissa överväganden eller bedömningar. Rent förberedande eller verkställande åtgärder, såsom debitering av
avgifter enligt fastställd taxa eller liknande anses inte vara delegationsbeslut i formell mening. Rätten för anställda att vidta denna typ av åtgärder grundas således inte på delegation utan följer av
den arbetsfördelning som måste finnas mellan förtroendevalda och tjänstemän för att den kommunala verksamheten skall kunna fungera.
Delegation kan ske till utskott, ledamot eller ersättare, och till anställd hos kommunen. Däremot är
så kallad blandad delegation, dvs. till förtroendevald och anställd tillsammans, inte tillåten eftersom kollektivt beslutsfattande inom en kommun kan förekomma vad gäller enbart förtroendevalda.
Om beslutanderätt delegeras till en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde får
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen
att besluta i dennes ställe (se 7 kap. 6 § KL). Annan anställd hos kommunen kan däremot inte ges
delegation att i sin tur vidaredelegera egen delegation, utan det får lösas genom fullmakt.
Mellan delegation och fullmakt föreligger bl.a. den rättsliga skillnaden att en delegat agerar i rättslig mening som nämnden, medan den som har en fullmakt aldrig agerar i denna egenskap utan
bara som befullmäktigad. De beslut eller åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt kan inte överklagas genom kommunalbesvär (men däremot bli föremål för process i allmän domstol).

BURLÖVS KOMMUN
Beslut som fattas av viss beslutsfattare med stöd av delegation får fattas av även överordnad beslutsfattare. Miljö- och byggchef har således per automatik beslutanderätt i samtliga ärenden där
beslutanderätt delegerats till dennas underordnade.
Delegation med rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar bland annat – om inget annat
anges – rätt att besluta
• att bifalla eller avslå en ansökan
• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,
• att besluta vad som i övrigt skall gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser (t.ex. besluta om tidsbegränsning av tillstånd (16
kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk även om det inte har vunnit laga kraft (19 kap. 5 § 12
p. och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning eller värmepump inte får tas i anspråk förrän
den har besiktigats och godkänts (18 § FMH) eller om att beslutet skall gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB) etc.),
• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.
• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna
vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller ansökan avvisas (t.ex. 19 kap. 5 §
första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB, 9 kap. 22 § första stycket PBL), samt
att avvisa eller att avgöra ärende i befintligt skick,
• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak,
• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning),
• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som
anges i 36-38 §§ förvaltningslagen,
• att besluta om bygglov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31 c § respektive 9 kap. 35 § andra
stycket PBL.
Delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärendet till den
delegerande nämnden. Bygglov för nybyggnation av byggnader som utgör del av gruppbebyggelse
skall vid tillämpning av delegationsordningen anses utgöra ärende av sådan principiell beskaffenhet
som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen. Således skall nämnden meddela bygglov vad avser småhusbebyggelse i grupp och där kommunen ingått markexploateringsavtal med byggherre.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga förhållanden eller där annat jäv enligt bl.a. 16–18 §§ förvaltningslagen föreligger.
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Delegerande nämnd kan besluta om villkor för delegation i syfte att kontrollera eller begränsa uppdraget. Vidare kan lämnad delegation när som helst återkallas, medan ett beslut som fattats med
stöd av delegation däremot i princip inte kan omprövas eller återtas av nämnden. Delegerande
nämnd har dock rätt att föregripa en delegats beslutsfattande genom att själv besluta i ärendet.
Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden i den ordning som nämnden
bestämmer. På motsvarande sätt skall beslut fattade med stöd av vidaredelegering från förvaltningschefen anmälas till denne. Syftet med anmälan av delegationsbesluten är bl.a. att tillgodose
nämndens informations- och kontrollbehov.
Enligt 6 kap. 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras vad gäller
•

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.

Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om nämnden fattat beslutet.
När ett beslut enligt en särskild bestämmelse i författning kan överklagas på ett visst sätt, skall
överklagandet prövas av den instans som anges i författningen. Detta kallas överklagande enligt
förvaltningslagen och överprövningsinstansen kan pröva både beslutets laglighet och själva sakfrågan (t.ex. bygglov).
Om beslutet inte kan överklagas enligt förvaltningslagen har kommunmedlemmar möjlighet att
överklaga beslutets laglighet. Själva sakfrågan prövas då egentligen inte, utan man prövar endast
om beslutet strider mot någon rättsregel. Lämplighetsfrågor prövas däremot inte.
Det ankommer på delegaten att lämna fullföljdshänvisning vid varje överklagbart beslut som helt
eller delvis går emot den enskilde. Men någon fullföljdshänvisning skall inte lämnas om beslutet
kan överklagas endast genom laglighetsprövning.

Anmälan av delegationsbeslut
Särskilt upprättade delegationsbeslut som fattas enligt delegation skall anmälas till nämnden i förteckning eller på annat lämpligt sätt, om möjligt månadsvis, men minst kvartalsvis. Mer rutinbetonade ekonomiska ärenden där beslut fattas löpande under året anmäls genom att nämnden tar
ställning till bokslut eller motsvarande. Alla ärenden såsom personalärenden där särskilt delegationsbeslut ej upprättas anmäls var tredje månad genom att underlaget finns tillgängligt i personalavdelningens arkiv eller annat verksamhetssystem.
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

6 kap 39 § KL

Ordföranden

1. Allmänt
Allmänt om delegationen
1.1

Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationsordningar och gäller tills annat beslutas

1.2

Delegationsordningen gäller enligt förekommande exemplifierade angivna lagrum. Om någon bestämmelse
som denna delegationsordning hänvisar till ändras, flytttas eller ersätts av annan bestämmelse, gäller delegationsordningen den bestämmelsen

1.3

Denna delegationsordning avser miljö- och byggnämnden. Om miljö- och byggnämnden ändrar namn, ersätts
av annan nämnd e.d. gäller denna delegationsordning
den nya nämnden tills annat beslutas

1.4

I ärenden vari beslutanderätt delegeras, skall samråd ske
med ordföranden om visst ärende motiverar det

1.5

Den som av nämnden har utsetts till delegat har rätt att
underteckna de avtal och andra rättshandlingar som erfordras för verkställande av delegationsbeslutet

1.6

Delegerad beslutanderätt kan utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag samt i enlighet
med gällande författningar och i övrigt gällande normer
Då ordförande inte har möjlighet att tjänstgöra träder
förste vice ordförande i dennes ställe. Har förste vice
ordförande inte möjlighet att tjänstgöra träder andre
vice ordförande i dennes ställe.
Brådskande ärenden enligt kommunallagen

1.7

Ärenden som är så brådskande att miljö- och byggnämndens avgörande ej kan avvaktas

1.8

Yttranden som pga. kort remisstid eller ärendets innehåll
måste besvaras utan nämndsbeslut. Gäller dock inte yttranden till kommunfullmäktige.

Ordföranden

Allmänt
1.9

Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och
dylikt

Ordföranden

1.10

Miljö- och byggavdelningens deltagande i kurser, konferenser och dylikt

Miljö- och byggchef
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt Ärenden

1.11

Lagrum

Representation och uppvaktningar, intill högst ett basbelopp

Delegat/anmärkning

Ordföranden
Miljö- och byggchef

Skrivelser och yttranden
1.12

Yttrande över remisser från andra myndigheter

Miljö- och byggchef

1.13

Rätt att underteckna och förtydliga samrådssvar

Inspektör
Bygglovsarkitekt
Kommunjurist

1.14

Yttrande över remisser från Lantmäteriet

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

1.15

Granskningsyttranden över detaljplaner

Miljö- och byggchef

Tvister och processer etc
Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar
ändring av beslut, samt att avge yttrande till högre instans

Delegaten i ursprungsbeslutet

1.17

Utfärdande av fullmakt för ombud att företräda nämnden vid förhandling eller förrättning vid länsstyrelse,
domstolar och andra myndigheter

Ordföranden

1.18

Ansöka hos domstol om utdömande av vite samt vidare
förande av talan härom, även i högre instanser

1.16

Kommunjurist

21 kap. 1 § 1 st. 8
p. MB, 11 kap. 37
§ PBL, 6 § viteslagen

1.19 I övrigt förande av nämndens talan avseende förekommande samarbetsorgan, men endast i allmännare frågor
som inte innefattar beslut av principiell art

Delegaten i ursprungsbeslutet
Kommunjurist
Miljöinspektör
Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
Kommunjurist

1.20

Besluta att delgivning i ett ärende skall ske genom kungö- 47-50 §§ DL, 19relsedelgivning
20 §§ DF

Miljöinspektör
Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

Rättidsprövning av överklaganden i ärenden
1.21

Prövning av om överklagande skett i rätt tid och vidaresändning till överinstans

45-46 §§ FL

Miljöinspektör
Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
Nämndsekreterare
Kommunjurist
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt Ärenden

1.22

Lagrum

Prövning av om överklagande skett i rätt tid och avvisning 45 § FL
av överklagande som har kommit in för sent

Delegat/anmärkning

Miljöinspektör
Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
Nämndsekreterare
Kommunjurist

1.23

Rättelse av skrivfel och liknande

36 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet
Nämndsekreterare
Kommunjurist

1.24

Omprövning av fattat beslut. Delegat kan dock överväga
att hänskjuta omprövningen till nämnden. Ärenden av
principiell beskaffenhet hänskjuts till nämnden.

37-39 §§ FL

Delegaten i ursprungsbeslutet
Kommunjurist

2. Ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, och allmänna dataskyddsförordningen
(2016/679/EU), GDPR
2.1

Beslut att lämna ut uppgifter till enskild med uppställande av förbehåll

10 kap 13–14 §§
OSL

Miljö- och byggchef
Nämndsekreterare
Kommunjurist

2.2

Beslut att inte lämna ut allmän handling på grund av bestämmelser i OSL och TF

6 kap 3 § OSL,
2 kap 14-15 TF

Miljö- och byggchef
Nämndsekreterare
Kommunjurist

2.3

Beslut att lämna ut, eller inte lämna ut, sekretessmarkerad handling eller uppgift

2 kap 16 § TF och

Miljö- och byggchef

5 kap 5 § OSL

Nämndsekreterare
Kommunjurist

2.4

Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF

art. 12.5, 15–22
DSF, 7 kap. 2 §
DSL

Miljö- och byggchef

2.5

Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till
tillsynsmyndigheten

art. 33 DSF

Miljö- och byggchef

3. Vissa ekonomiska ärenden, upphandling m.m.
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

3.1

Upphandling och fattande av tilldelningsbeslut enligt LOU
samt antagande av anbud med konsulter, leverantörer
och entreprenörer med iakttagande av gällande inköpsoch upphandlingsregler inom ramen för respektive budgetansvar

Miljö- och byggchef

3.2

Beslut om igångsättningstillstånd för investeringar m.m.

KS ordförande

3.3

Omdisponering av anslag inom verksamhet där beslutsattest/budgetansvar finns (utöver löpande förvaltning)

Miljö- och byggchef

3.4

Anstånd med betalning av fordringar upp till ett basbelopp

Miljö- och byggchef

3.5

Beslut att avskriva utestående fordringar 1, samt att bevilja anstånd med betalning

Miljö- och byggchef

1

Överföring till inkassobevakning och ansökningar hos kronofogden anses vara verkställighet.
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B. MILJÖBALKENS OMRÅDE
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

1. Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. Miljöbalken (1998:808), MB
1.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen
av de allmänna hänsynsreglerna

2 kap. 2-9 §§,
26 kap. MB

Miljöinspektör

2. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB
2.1

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller 6 kap. 4 § MB
i samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning, MKB

Miljöinspektör

2.2

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

6 kap. 5 § MB

Miljöinspektör

2.3

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

6 kap. 8 § MB, 12 §
FMKB

Miljöinspektör

2.4

Avge yttrande om MKB i samband med att MKB 6 kap. 12-14 §§ MB
för plan eller program upprättas eller med anoch 8 § FMKB
ledning av att MKB för plan eller program upprättats

Miljöinspektör

3. Skydd av områden, 7 kap. MB
3.1

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter 7 kap. 22 § första re- Miljöinspektör
i vattenskyddsföreskrifter som kommunen har
spektive andra styckmeddelat eller om dispens från sådana vatten- ena MB
skyddsföreskrifter, om det finns särskilda skäl
för det

3.2

Besluta om undantag (tillstånd eller dispens)
från vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen
har meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit
sådan beslutanderätt på nämnden

7 kap. 22 § tredje
stycket första meningen MB

Miljöinspektör
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B. MILJÖBALKENS OMRÅDE
Punkt

Ärenden

Lagrum

3.3

Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vat- 7 kap. 22 § tredje
tenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på stycket andra mekommunen
ningen MB

Miljöinspektör

3.4

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

Miljöinspektör

2 kap. 9 § MTF

Delegat/anmärkning

4. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
4.1

Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och
19 kap. 4 § MB, 9 § Miljöinspektör
miljödomstol i den s.k. kompletterings- remisFMH, respektive 22
sen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verk- kap. 4 och 10 §§ MB
samhet

4.2

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende avseende icke tillståndspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

4.3

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avlopps- 13 § första stycket 1 Miljöinspektör
anordning med ansluten vattentoalett.
FMH

4.4

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4.5

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan
13 § fjärde stycket
avloppsanordning än sådan till vilken vattentoa- FMH, 2 § lokala millett är ansluten inom de delar av kommunen där jöföreskrifter
tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

4.6

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

19 kap. 5 § punkt
Miljöinspektör
och 22 kap. 28 § MB

4.7

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

13 § andra stycket
FMH

Miljöinspektör

4.8

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

14 § FMH

Miljöinspektör

MPF

Miljöinspektör

13 § första stycket 2 Miljöinspektör
FMH
Miljöinspektör
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B. MILJÖBALKENS OMRÅDE
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

4.9

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

17 § första stycket
andra meningen
FMH, 9 § lokala miljöföreskrifter

Miljöinspektör

4.10

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

17 § första stycket
första meningen
FMH

Miljöinspektör

4.11

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

9 kap. 12 § MB, 40 § Miljöinspektör
första stycket 10 p.
FMH, lokala miljöföreskrifter

4.12

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

9 kap. 10 § MB, loMiljöinspektör
kala miljöföreskrifter

4.13

Besluta i tillsynsärenden om åtgärder för att
33-36 §§ FMH
hindra uppkomst av olägenhet för människors
hälsa, avseende bostäder och byggnader, ohyra,
hållande av husdjur och andra djur m.m.

4.14

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

37 § FMH, 6 § lokala Miljöinspektör
miljöföreskrifter

4.15

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

38 § FMH

4.16

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

39 § FMH, 4 § lokala Miljöinspektör
miljöföreskrifter

4.17

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

40 § första stycket 3 Miljöinspektör
p. FMH, 3 § lokala
miljöföreskrifter

Miljöinspektör

Miljöinspektör
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B. MILJÖBALKENS OMRÅDE
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

4.18

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

9 kap. 12 § MB, 40 § Miljöinspektör
första stycket 2 p.
FMH, 5 § lokala miljöföreskrifter

4.19

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

9 kap. 12 § MB, 40 § Miljöinspektör
första stycket 5 p.
FMH, 8 § lokala miljöföreskrifter

4.20

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

13 § lokala miljöföreskrifter

4.21

Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden angå- MPF
ende verksamhet som i MPF har beteckningen
A, B eller C, samt verksamhet som är miljöfarlig i
övrigt enligt miljöbalkens definition (9 kap 1 §
MB)

4.22

Besluta i andra tillsynsärenden angående olägenhet för människors hälsa

4.23

Besluta i ärenden om anmälan avseende iord6 § lokala miljöföreningställande av gödselstad eller annan upplagsskrifter
plats för djurspillning inom område med detaljplan.

Miljöinspektör

Miljöinspektör

9 kap 3 § MB och fö- Miljöinspektör
reskrifter meddelade med stöd av
MB
Miljöinspektör

5. Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
5.1

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande
av föroreningsskada

Miljöinspektör
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Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

5.2

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande
av allvarlig miljöskada

2 kap. 31 § 2-3 MTF, Miljöinspektör
10 kap. 14 § MB, 1821 §§ FAM

5.3

Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåt- 28 § FMH
gärd med anledning av en föroreningsskada, när
åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna

Miljöinspektör

6. Vattenverksamhet, 11 kap. MB
6.1

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om an- 11 kap. 9 a-b och
mälan av vattenverksamhet eller till länsstyrelse 13 §§ MB, 21 § FVV
eller mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning

Miljöinspektör

7. Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
7.1

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

12 kap. 6 § MB

Miljöinspektör

8. Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
8.1

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

14 kap. 9 § 2 st. MB

8.2

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig
Förordning
spridning av bekämpningsmedel inom ett vat(2014:425) om betenskyddsområde eller i tomtmark för flerfakämpningsmedel
miljshus, på gårdar till för- skolor och skolor eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och
anläggningsarbeten.

Miljöinspektör

Miljöinspektör
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Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

8.3

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

Förordning
(2014:425) om bekämpningsmedel

Miljöinspektör

8.4

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

Förordning
(2014:425) om bekämpningsmedel

Miljöinspektör

8.5

Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenför- NFS 2003:24
orening vid hantering av brandfarliga vätskor

8.6

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om an- Förordningen
Miljöinspektör
läggningar som innehåller fluorerade växthusga- (2016:1128) om fluser och ozonnedbrytande ämnen
orerade växt- husgaser

8.7

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att 18 § förordningen
avlägsna PCB-produkter i byggnader och anlägg- (2007:19) om PCB
ningar
m.m.

8.8

Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produk- 2 kap. 19 § 5-9, 2
Miljöinspektör
ter och biotekniska organismer i övrigt där
kap 31 § 5-6 och
nämnden ansvarar för tillsynen
samt 2 kap 32-33 §§
MTF

8.9

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till import, överlåtelse eller annan yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter

11 § förordning
Miljöinspektör
(2008:245) om kemiska produkter och
biotekniska organismer

8.10

Avge yttrande till Kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande
begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer

Miljöinspektör

9. Avfall och producentansvar, 15 kap. MB

Miljöinspektör

Miljöinspektör
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Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

9.1

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

15 kap. 18 § tredje
och fjärde styckena
MB

Miljöinspektör

9.2

Besluta i ärende om nedskräpning

15 kap. 26 § MB

Miljöinspektör

9.3

Besluta i ärende om dumpning av avfall

15 kap. 27-29 §§
MB

Miljöinspektör

9.4

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

45 § AF

Miljöinspektör

9.5

Besluta om undantag från bestämmelserna i fö- 47 § och 52-55 §§
Miljöinspektör
reskrifter för avfallshantering för Malmö stad
föreskrifter för avoch Burlövs kommun (KF 2011-05-26)
fallshantering för
Malmö stad och Burlövs kommun

9.6

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om till- 36 § AF
stånd till yrkesmässig transport av avfall och farligt avfall

Miljöinspektör

9.7

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall

Miljöinspektör

9.8

Besluta i övrigt i tillsynsärenden gällande avfall
och producentansvar

20 b § FMH

Miljöinspektör

10. Tillsyn, 26 kap. MB
10.1

Besluta om förelägganden eller förbud utan vite 26 kap. 9 § MB
i ärenden som nämnden ansvarar för

Miljöinspektör

10.2

Besluta att förena föreläggande eller förbud
26 kap. 14 § MB
med (fast) vite på högst 25 000 kr för respektive
Lag (1985:206) om
adressat i varje enskilt ärende
viten

Miljöinspektör
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Punkt

Ärenden

Lagrum

10.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud
26 kap. 14 § MB
med (fast) vite på högst 50 000 kr för respektive
Lag (1985:206) om
adressat i varje enskilt ärende
viten

Miljö- och byggchef

10.4

Besluta att förena föreläggande eller förbud
26 kap. 14 § MB
med löpande vite på högst 25 000 kr per överLag (1985:206) om
trädelse eller på 10 000 kr per månad som föreviten
läggandet eller förbudet inte åtlyds

Miljö- och byggchef

10.5

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjande- 26 kap. 13 § MB
rättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och adress

Miljöinspektör

10.6

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

Miljöinspektör

10.7

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

Miljö- och byggchef

10.8

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

26 kap. 18 §

Miljö- och byggchef

10.9

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

26 kap. 19 § tredje
stycket MB

Miljöinspektör

26 kap. 15 § MB

Delegat/anmärkning

10.10 Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksam- 26 kap 20 § MB
het att avge miljörapport

Miljöinspektör

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

Miljöinspektör

26 kap. 21 § MB
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Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

10.12 Besluta att förelägga den som bedriver verk26 kap. 22 § MB
samhet 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

Miljöinspektör

10.13 Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet i stället skall utföras av någon annan och utse någon att göra sådan undersökning, om kostnaden för undersökningen inte överstiger 10 000 kronor

26 kap. 22 § första
stycket MB

Miljöinspektör

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

26 kap. 22 § tredje
stycket MB

Miljöinspektör

10.15 Bestämma att beslut i tillsynsärende skall gälla
omedelbart även om det överklagas

26 kap. 26 § MB

Miljöinspektör

11. Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB
11.1

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

24 kap. 8 § MB

Miljöinspektör

27 kap. 1 § MB,
Kommunens taxa

Miljöinspektör

12. Avgifter, 27 kap. MB
12.1

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

12.2

Besluta om nedsättning av avgift eller efterskän- 7 § Kommunens taxa Miljöinspektör
kande av avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa

12.3

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

9 kap. 5 § FAPT

Miljöinspektör
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Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

13. Tillträde m.m., 28 kap. MB
13.1

Besluta att meddela förbud vid vite av högst
28 kap. 1 och 7 §§
25 000 kr att rubba eller skada mätapparat eller MB
liknande utrustning som behöver sättas ut vid
undersökningar

Miljö- och byggchef

13.2

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

Miljöinspektör

14. Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
14.1

Besluta om miljösanktionsavgift upp till 25 000
kr

30 kap. 3 § MB

Miljöinspektör

14.2

Besluta om miljösanktionsavgift upp till 50 000
kr

30 kap. 3 § MB

Miljö- och byggchef
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Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

22 § LL

Miljöinspektör

1. Livsmedelslagen (2006:804)
1.1

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

1.2

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 23 § LL
upp till 20 000 kr för respektive adressat i varje enskilt
Viteslagen
ärende
(1985:206)

Miljö- och byggchef

1.4

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite på högst 20 000 kr per överträdelse eller på
10 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet
inte åtlyds

Miljö- och byggchef

23 §§ LL
4 § Viteslagen
(1985:206)

1.4

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.

Miljöinspektör

1.5

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar 24-26 §§ tredje
Miljöinspektör
för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens be- stycket LL, 34 § LF
kostnad

1.6

Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något an- 24 § 3 st. LL, 34 §
nat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor
LF
som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade
med stöd av 6 § 6 LL

Miljöinspektör

1.7

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utö- 27 § LL
vande av livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

Miljöinspektör

1.8

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

Miljöinspektör

33 § LL
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Punkt

Ärenden

1.9

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte
26 § LL
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.

Miljöinspektör

1.10

Besluta om att varor ska behandlas, märkning ändras, el- F 2017/625 art.
ler att korrigerande information ska förmedlas till konsu- 138 2 c
menterna.

Miljöinspektör

1.11

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut F 2017/625 Art
på marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporte- 138 2 d
ras samt förbjuda att de återsänds till den avsändande
medlemsstaten eller beordra att de återsänds till den avsändande medlemsstaten

Miljöinspektör

1.12

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

F 2017/625 Art
138 2 e

Miljöinspektör

1.13

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och F 2017/625 Art
destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna an138 2 g
vänds för andra ändamål än de som de ursprungligen var
avsedda för.

Miljöinspektör

1.14

Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens före- F 2017/625 Art
tag, eller dess anläggningar, installationer eller andra lo- 138 2 h
kaler, isoleras eller stängs under en lämplig tidsperiod.

Miljöinspektör

1.15

Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda ak- F 2017/625 Art
törens verksamhet och, i förekommande fall, de webb138 2 i
platser som aktören driver eller använder, läggs ner under en lämplig tidsperiod

Miljöinspektör

1.16

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde

Miljöinspektör

2. Livsmedelsförordningen (2006:813)

Lagrum

30 c LL och 39 a –
39 i LF

Delegat/anmärkning
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Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

2.1

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livs- 8 § LF
medelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om
det behövs av livsmedelshygieniska skäl

Miljöinspektör

2.2

Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av
godkännande av livsmedelsanläggning

24 § LF

Miljöinspektör

2.3

Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen upp till
20 000 kr

39 a § LF, 30 a § LL Miljöinspektör

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

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

3-6 §§ FAOKL

Miljöinspektör

3.2

Besluta om avgift för godkännande och registrering

13-14 §§ FAOKL

Miljöinspektör

3.3

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

10 § FAOKL, 18 §
Kommunens taxa

Miljöinspektör

3.4

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

12-13 §§ FAOKL,
16 § Kommunens
taxa, Art. 79 2 c
och art. 83 p 1
2017/625

Miljöinspektör

3.5

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

18 § FAOKL, 15 §
Kommunens taxa

Miljöinspektör

3.6

Besluta om avgift för importkontroll

11-12 §§ FAOKL

Miljöinspektör

4. Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och Förordningen
(2006:814) om foder och animaliska biprodukter
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Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

4.1

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

23 § LFAB

Miljöinspektör

12 § FFAB

4.2

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 24 § LFAB, VitesL
upp till 20 000 kr för respektive adressat i varje enskilt
ärende

Miljöinspektör

4.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud med lö24 § LFAB, VitesL
pande vite om högst 20 000 kr per överträdelse eller
med 10 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

Miljöinspektör

4.4

Besluta att ta hand om en vara samt, om förutsättningar
för det föreligger, att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 20 000
kronor

25 § LFAB

Miljöinspektör

4.5

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utö- 27 § LFAB
vande av kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

Miljöinspektör

4.6

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

33 § LFAB

Miljöinspektör

4.7

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att
någon anmälan om registrering har gjorts, eller brister
när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan dokumentation

30 a § LFAB

Miljöinspektör

5. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
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Punkt

Ärenden

Lagrum

5.1

Besluta om fastställande av egenkontrollprogram och be- 11 § SLVFS
slut om fastställande av provtagningspunkter samt fre2001:30, omtryck
kvens av normal respektive utvidgad kontroll
LIVFS 2011:3

Delegat/anmärkning

Miljöinspektör
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D. VISSA ÖVRIGA ÄRENDEN
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

1. Beslut, yttranden m.m.
1.1

Avge yttrande till område bygg i ärende angående bygglov, rivningslov och marklov

Miljöinspektör

1.2

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

Miljöinspektör

1.3

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

Miljöinspektör

1.4

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

Miljöinspektör

1.5

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

Miljöinspektör

1.6

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

31 § SSL

Miljöinspektör

16 §§ SSF

1.7

Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsom- 32 § SSL
råde
16 § SSF
- med anledning av anmälan av verksamhet i vilken sola10 § SSMFS
rium upplåts till allmänheten
2012:5
- i övrigt

Miljöinspektör

1.8

Besluta att förena föreläggande och förbud enligt strålskyddslagen med vite på högst 20 000 kronor i varje enskilt ärende eller löpande vite på högst 20 000 kr per
överträdelse eller 10 000 kr per månad

34 § SSL

Miljö- och byggchef

1.9

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt strålskyddslagstiftningen

16 a § SSF, Kommunens taxa

Miljöinspektör

1.10

Föreläggande och förbud enligt lagen om tobak och liknande produkter avseende 6 kap.

7 kap. 9 § TL

Miljöinspektör

BURLÖVS KOMMUN

24/34

D. VISSA ÖVRIGA ÄRENDEN
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

1.11

Besluta om att begära de upplysningar, handlingar och
liknande som behövs för tillsynen samt besluta om tillträde till platser i den mån det krävs för tillsynen

7 kap. 17–18 §§ TL Miljöinspektör

1.12

Besluta om åtgärder med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen m.m., när det är av betydelse för smittskyddet
för människor

6 kap. 7 §, 3 st.
SML

Miljöinspektör

1.13

Lämna upplysningar till smittskyddsläkaren om denne i
ett enskilt fall begär det och behöver det för att kunna
fullgöra sina uppgifter enligt smittskyddslagen

6 kap. 10 § SML

Miljöinspektör

1.14

Besluta om förelägganden enligt lagen om sprängämnes- 6-8 §§ LSÄP
prekursorer

Miljöinspektör

1.15

Beslut inom ramen för tillsynen enligt EU:s förordning om 2 kap. 34 § MTF
kosmetiska produkter

Miljöinspektör
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E. PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNING
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

1. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL
9 kap. PBL
1.1

Beslut om bygglov i följande ärenden:

1.2

Nybyggnad eller tillbyggnad av bostadshus med högst 12 PBL 9 kap. 30-32
lägenheter
§§

Bygglovsarkitekt

Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel,
kontor, hantverk, industri samt för skola, förskola och dylikt med högst 2 000 m2 bruttoarea

Bygglovsarkitekt

Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad

Bygglovsarkitekt

1.3

1.4

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 1
och 2, samt 9 kap.
30-32 a §§

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Ny- eller tillbyggnad av fritidshus, kolonistugor eller därmed jämförliga byggnader

Bygglovsarkitekt

Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader.

Bygglovsarkitekt

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

Beslut om att ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller
delvis för väsentligen annat ändamål inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 3a)

Bygglovsarkitekt

Beslut avseende inredande av någon ytterligare bostad
eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 3b)

Bygglovsarkitekt

Beslut avseende byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckPBL 9 kap. 2 §
ningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar första stycket 3c
byggnadens yttre utseende

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
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E. PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNING
Punkt

Ärenden

Lagrum

1.10

Beslut i ärende om att i område av värdefull miljö under- PBL 9 kap. 8 §
hålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde i den första stycket 2b)
utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbe- PBL 8 kap. 13 §
stämmelser

Delegat/anmärkning

Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör

1.11

Beslut avseende nybyggnad eller väsentlig ändring av
upplag eller materialgårdar (p. 2), fasta cisterner (p. 4),
murar och plank (p. 7) samt parkeringsplatser utomhus
(p 8).

PBL 9 kap. 8 §
Bygglovsarkitekt
första stycket 1
Byggnadsinspektör
och 16 kap. 7 §
samt 6 kap. 1-2 §§
PBF

1.12

Beslut avseende uppsättande eller väsentlig ändring av
skyltar eller ljusanordningar

PBL 9 kap. 8 §
Bygglovsarkitekt
första stycket 1
Byggnadsinspektör
och 16 kap. 7 §
samt PBF 6 kap. 34 §§

1.13

Beslut om rivningslov

PBL 9 kap 10 §

Bygglovsarkitekt

PBL 9 kap. 34 §

Byggnadsinspektör

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap
35 § PBL

PBL 9 kap 11-13
§§

Bygglovsarkitekt

Beslut om förhandsbesked i fråga om en bygglovspliktig
åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen, för åtgärder
för vilka delegaten kan bevilja bygglov

PBL 9 kap 17, 18,
20 och 39 §§

Bygglovsarkitekt

Beslut om villkorsbesked

PBL 9 kap 19 §

Bygglovsarkitekt

1.14

1.15

1.16

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör
1.17

Beslut om att samordning med miljönämnd ej skall ske,
då särskilda skäl för det föreligger.

PBL 9 kap. 24 §

Miljö- och byggchef

1.18

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

Miljö- och byggchef

1.19

Beslut om tidsbegränsat bygglov

Bygglovsarkitekt

PBL 9 kap 33 §

Byggnadsinspektör
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E. PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNING
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

10 kap. PBL
1.20

1.21

1.22

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd är PBF 6 kap. 5, 10
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna
§§
inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick

Byggnadsinspektör

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbe- PBL 10 kap. 4 §
sked lämnats.

Bygglovsarkitekt

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

Bygglovsarkitekt

Bygglovsarkitekt

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

1.23

Beslut att ge startbesked om det inte behövs något tekniskt samråd

PBL 10 kap. 14 §, Bygglovsarkitekt
22 § första stycket
Byggnadsinspektör
1

1.24

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare
handlingar som behövs för prövningen av frågan om
startbesked om det inte behövs något tekniskt samråd

PBL 10 kap. 14 §, Bygglovsarkitekt
22 § första stycket
Byggnadsinspektör
2

1.25

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får
påbörjas och att i startbeskedet

PBL 10 kap. 23-24
§§

Byggnadsinspektör

PBL 10 kap. 18 §

Byggnadsinspektör

Bygglovsarkitekt

• fastställa den kontrollplan som skall gälla med uppgift
om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga
• bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden
• bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning
som behövs
• bestämma de handlingar som skall lämnas inför beslut
om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan
lagstiftning som behövs
1.26

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon
kontrollplan

Bygglovsarkitekt
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E. PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNING
Punkt

Ärenden

1.27

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivnings- PBL 10 kap 29 §
åtgärderna eller för kontrollen

Byggnadsinspektör

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbe- PBL 10 kap. 34-37
sked
§§

Byggnadsinspektör

Beslut om slutbesked i ärenden där det enligt 10 kap. 14
§ PBL inte behövs något tekniskt samråd

Bygglovsarkitekt

1.28

1.29

Lagrum

PBL 10 kap. 14 §

Delegat/anmärkning

Bygglovsarkitekt

Bygglovsarkitekt

Byggnadsinspektör

11 kap. PBL
1.30

Avge ingripandebesked

PBL 11 kap. 7 §

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som
behövs för tillträde

PBL 11 kap. 8-9 §§ Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidta- PBL 11 kap. 17 §
gits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet

Bygglovsarkitekt

Beslut om förbud (med och utan vite) mot fortsatt arbete PBL 11 kap. 30-32
eller åtgärd
§§

Byggnadsinspektör

Beslut om förelägganden om underhållsutredning med
sakkunnig

PBL 11 kap. 18 §

Byggnadsinspektör

Beslut om åtgärdsförelägganden

PBL 11 kap. 19 §

Byggnadsinspektör

Bygglovsarkitekt

Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

1.36

Beslut om rättelseförelägganden

PBL 11 kap. 20 §

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

1.37

Beslut om rivningsförelägganden

PBL 11 kap. 21 §

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
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E. PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNING
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

1.38

Beslut om förelägganden för ökad trafiksäkerhet

PBL 11 kap. 22-23
§§

Byggnadsinspektör

Beslut om förelägganden om stängsel kring industrianläggningar som inte används

PBL 11 kap. 24 §

Byggnadsinspektör

Beslut om produktförelägganden

PBL 11 kap. 25-26
§§

1.39

1.40

Bygglovsarkitekt

Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

1.41

Beslut om förbud (med och utan vite) mot användning av PBL 11 kap. 33 § 1 Byggnadsinspektör
byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister
Bygglovsarkitekt

1.42

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om
det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked

PBL 11 kap. 33 § 2 Byggnadsinspektör

Besluta att utse annan funktionskontrollant

PBL 11 kap. 34 §

1.43

Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

1.44

1.45

Beslut att entlediga kontrollansvarig och, efter förslag av
byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig

PBL 11 kap. 35 §

Byggnadsinspektör

PBL 10 kap. 11 §

Bygglovsarkitekt

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten

PBL 11 kap. 39 §

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

12 kap. PBL
1.46

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa, även sådana
ärenden där beslutanderätt i lovärendet ej är delegerad

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

Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör

Övergångsbestämmelser
1.47

Rätt att förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, Övergångsbestäm- Bygglovsarkitekt
byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som melse nr 13 till
Byggnadsinspektör
avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen PBL
(1987:10) skall anses vara en sådan avvikelse som avses i
9 kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen.
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E. PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNING
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

2. Plan- och byggförordningen m.m. (2011:338), PBF
2.1

Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar

PBF 5 kap. 8 § och Byggnadsinspektör
5 kap. 9 §
Bygglovsarkitekt

2.2

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §

Boverkets föreByggnadsinspektör
skrifter och allBygglovsarkitekt
männa råd (BFS
1994:25 H 1 med
ändringar
omtryckt i senaste
BFS) om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar (BFS
2011:12 H12)

Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 §
Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§

2.3

2.4

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

PBF 5 kap. 1-7 §§
och
8 kap. 3 § (samt
11 kap. 19-20 §§
PBL)

Byggnadsinspektör

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom
ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda
skäl). OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
Funktionskontroll
av Ventilationssystem, BFS
2011:16, 4 §

Byggnadsinspektör

Bygglovsarkitekt

Bygglovsarkitekt

3. Övriga föreskrifter
Boverkets byggregler, BFS 2011:6
3.1

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om BBR 1:21
det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan
bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt
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E. PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNING
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (euro-koder)
3.2

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om BFS 2011:10 EKS
det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan
8, 3 §
antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd
3.3

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs

Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt

4. Övrig lagstiftning
Lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor, LSO och FSO
4.1

Beslut om att medge att en fastighetsägare utför eller lå- LSO 3 kap. 4§
ter annan utföra sotning på den egna fastigheten

Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör

4.2

Föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll

LSO 3 kap. 6 § 2 st SIMABtj
och 5 kap. 2 §

4.3

Beslut om brandskyddskontroll i särskilda fall

FSO 3 kap. 1 § 2 st Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
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Förkortningar
AB

Allmänna bestämmelser i lydelse 2010-04-01

AF

Avfallsförordningen (2011:927)

AL

Alkohollagen (2010:1622)

DF

Delgivningsförordningen (2011:154)

DSF

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679

DL

Delgivningslagen (2010:1932)

EG 853/2004

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

EG 854/2004

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

EG 882/2004

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

FAM

Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

FAOKF

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

FAOKL

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

FAPT

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

FFAB

Förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

FMH

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

FMKB

Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

FML

Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

FMSA

Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

FOS

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

FVV

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

KL

Kommunallagen (1991:900)

LFAB

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LIVSFS 2009:5

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

LMF

Livsmedelsförordningen (2006:813)

LML

Livsmedelslagen (2006:804)

LSÄP

Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

MB

Miljöbalken (1998:808)

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

BURLÖVS KOMMUN

33/34

MPF

Miljöprövningsförordning (2013:251)

MTF

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

NFS 2003:24

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SIMABtj

Skorstensfejaringenjörer och skorstensfejartekniker anställda vid SIMAB Säker Bostad i Skåne AB, Malmö

SLV-DK

Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten

SML

Smittskyddslagen (2004:168)

SNFS 1997:2

Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av kemiska bekämpningsmedel

SSF

Strålskyddsförordningen (1988:293)

SSL

Strålskyddslagen (1988:220)

SSMFS 2008:36

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36

TL

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

Med ordföranden avses miljö- och byggnämndens ordförande
Med delegaten i ursprungsbeslutet avses denne och vikarie för denne vid delegatens frånvaro
Inspektör omfattar både miljö- och byggnadsinspektör. Miljöinspektör innefattar livsmedelsinspektör
Delegering till bygglovsarkitekt och byggnadsinspektör innefattar även delegering till stadsarkitekt
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