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Inledning 
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en 
ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). 
 
Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och 
kan överklagas. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla 
delegeringsuppdraget. En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till: 
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden 
- en ledamot eller ersättare i nämnden 
- en anställd hos kommunen 
 

 

Delegeringsförbud 
Av miljö- och byggnadsnämnden delegerad beslutanderätt får, enligt 6 kap 38 § KL, inte omfatta 
följande slag av ärenden: 
 
1. Ärende som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
3. Ärende som rör myndighetsutövning mot enskilda, om det är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
5. Visst ärende som anges i särskilda föreskrifter. 

 

Även i vissa specialförfattningar, såsom plan- och bygglagen (PBL), förekommer en del 

uttryckliga delegeringsförbud, dessa redovisas nedan. 

 

 

Överordnads rätt att fatta beslut 
I denna delegeringsordning anges vilken lägsta nivå som beslutet får fattas på. Vid förhinder för 
den befattningshavare som uppgetts som delegat får överordnad tjänsteman fatta beslutet.  
 
 

Anmälan om delegeringsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.  Det är nämnden som själv 
avgör hur och när detta skall ske. Observera att nämnden inte ska godkänna delegeringsbesluten. 
Delegatens beslut gäller såvida det inte blir ändrat vid ett överklagande.  
 
Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det 
gäller överklagande enligt KL (s.k. laglighetsprövning). Tidpunkten räknas då tre veckor från den 
dag som det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär 
är också besvärstiden tre veckor, men då räknas besvärstiden från den dag, då den som beslutet 
rör, fått del av beslutet.  
 
Genom anmälan tillgodoses även nämndens informations- och kontrollbehov av beslut som fattats 
med stöd av delegering. 
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Delegeringsordningens indelning 
Föreliggande delegeringsordning har delats in i tre huvudavsnitt varav det första gäller beslut av 

allmän karaktär inom nämndens hela verksamhetsområde, det andra huvudavsnittet avser beslut 

enligt PBL m.fl. lagar, medan det tredje avsnittet behandlar beslut enligt miljöbalken, 

livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, lag om tobak och liknande produkter, lagen om 

handel med vissa receptbelagda läkemedel m.fl.  

 

 

Förkortningar   
I denna delegeringsordning används följande förkortningar:    

AF    Avfallsförordningen (2011:927)   

 Alkoholförordningen (2010:1636) 

AL    Alkohollagen (2010:1622)  

DF   Delgivningsförordningen (2011:154)   

DL   Delgivningslagen (2010:1932)   

EG 

853/2004   

   

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den    

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs-   

medel av animaliskt ursprung   

EU  

2017/625 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och 

foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 

växtskyddsmedel  

FA Föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun   

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 livs-   

medel   

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

FOB Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

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

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

FL   Förvaltningslagen (2017:900)   

FMH    Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd   

FMKB   Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar   

FMSA   Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter   

FOS Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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FVV   Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.   

GDPR Dataskyddsförordningen 

IF Industriutsläppsförordningen (2013:250) 

KL   Kommunallag (2017:725)   

LFAB   Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter   

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

LIVSFS 2009:5 

LMF   Livsmedelsförordningen (2006:813)   

LML Livsmedelslagen (2006:804) 

LOL Lag (2006:378) om lägenhetsregister 

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

LTN Lag om tobaksfria nikotinprodukter 

LTSS Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

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

 

MB   Miljöbalken (1998:808)   

MBF Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

MTF   Miljötillsynsförordningen (2011:13)   

NFS 

2017:5   

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 

hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (2017:5).   

OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  

PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 

PBF Plan- och byggförordningen (2011:338) 

SLV-DK   Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten, LIVSFS 2017:2 

(omtryck)  

SSF   Strålskyddsförordningen (1988:293)   

SSL   Strålskyddslagen (1988:220)   

SSMFS 

2012:5 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

VitesL Lag om viten (1985:206) 
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ORDF Ordförande för miljö- och byggnadsnämnden  

ECMBE Enhetschef för miljö- och byggenheten  

BH Bygglovshandläggare 

BI Bygglovsingenjör/Bygglovsinspektör 

GIS GIS-Ingenjör/GIS specialist  

KAMÄ Kart – och mätingenjör 

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

MS Miljösamordnare 

RD Respektive delegat 
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A   Allmänna ärenden     Lagrum Delegat 

A.1   Besluta i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Delegeringen avser alla nämndens 

verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på 

nämndens nästa sammanträde.   

   

KL 6 kap. 39 §    ORDF  

A.2 Utfärdande av fullmakt att föra kommunens 

talan inför domstol, andra myndigheter samt 

vid förrättningar av skilda slag. 

 

KL 6 kap 15 § ORDF  

A.3 Besluta att ansöka hos mark- och miljödomstol 

respektive förvaltningsrätt om  

utdömande av vite. 

  

MB 21 kap. 1 § punkt 8   

VitesL 6 §  

ECMBE  

A.4  Besluta att inte lämna ut en allmän handling1 

eller uppgifter ur en allmän handling. 

   

OSL 6 kap. 3, 7§§, 

TF 2 kap. 14–15 §§    

ECMBE  

A.5 Besluta att lämna ut en allmän handling, eller 

uppgifter ur en allmän handling, med förbehåll. 

 

OSL 10 kap. 14 §, 30 

kap. 20 § 

ECMBE 

A.6  Besluta att delgivning i ett ärende ska ske 

genom kungörelsedelgivning2. 

  

DL 47–50 §§  

DF 19 - 20 §§   

ECMBE  

A.7 Beslut att inte lämna ut registerutdrag enligt art 

15 i dataskyddsförordningen 

GDPR art 12, 15 ECMBE 

A.8 Beslut att inte lämna ut sådan information som 

avses i art 16-22 dataskyddsförordningen 

GDPR art 12 ECMBE 

A.9 Överklaga beslut och domar till högre instans 

som innefattar ändring av beslut som fattat med 

stöd av delegering.  

  

FL 40–43 §§  ECMBE  

 
1 Omfattar också rätten att inte lämna ut en handling som någon påstår är en allmän handling men som enligt 

myndighetens uppfattning inte är en allmän handling. En enskild, men däremot en myndighet, kan inte överklaga 

ett beslut om att inte lämna ut uppgifter ur en allmän handling.  
2 Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den 

handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats och ett 

meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs 

och i vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§ i lagen.    

  

http://www.markaryd.se/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101932.htm#P48
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101932.htm#P50
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A.10 Beslut att avvisa en överklagandeskrivelse som 

inkommit för sent. 

FL 45§  RD 

F Förvaltningslagen   

F.1 Beslut om rättelse/ändring av beslut som 

delegaten fattat enligt de förutsättningar som 

anges i 36 och 37 - 39 §§ FL 

 

FL 36 - 39 §§ RD 

F.2 Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en 

brist i en framställning, om bristen medför att 

framställningen inte kan läggas till grund för 

prövning i sak 

 

FL 20 § andra stycket RD 

F.3 Beslut att avvisa en framställning som är så 

ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp 

till prövning 

 

FL 20 § andra stycket RD 

F.4 Besluta att avslå en framställning om att avgöra 

ett ärende enligt de förutsättningar som anges i 

12 § första stycket FL 

 

FL 12 § första stycket RD 

F.5 Besluta att begära att den som anlitar ombud 

ska medverka personligen i handläggningen av 

ett ärende 

 

FL 14 § första stycket RD 

F.6 Beslut att begära att ett ombud styrker sin 

behörighet genom skriftlig eller muntlig 

fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § 

första stycket FL 

 

FL 15 § första stycket RD 

F.7 Beslut att förelägga part eller ombud att styrka 

sin behörighet genom fullmakt med det innehåll 

som framgår av 15 § första stycket FL 

 

FL 15 § andra stycke RD 

F.8 Beslut att begära att en handling bekräftas av 

avsändaren 

FL 21§ RD 
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B Plan- och byggärenden m.m. 
Med stöd av 12 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 

6 och 8 §§ kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår 

av 5 kap. 27 § andra stycket, 12 kap. 6 § PBL respektive 5 kap. 38 § KL beslutar 

byggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där 

angivna delegater. 

 

 

Anmälan av beslut  
• Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande 

nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (12 kap. 5 § PBL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § 

KL). 

• Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § KL ska 

alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra stycket KL). 

• Gemensamma bestämmelser för delegeringen – PBL, lag om lägenhetsregister m.fl. 

Delegeringen innebär att respektive delegat har inom sin tilldelade ärendegrupp rätt  

att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, 

förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att 

avvisas eller att avgöras i befintligt skick (9 kap. 22 § första stycket PBL)  

att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så ofullständig 

att den inte kan prövas i sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL)  

att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som 

anges i 37 § respektive 38§ förvaltningslagen  

 

att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad 

som anges i 45 § förvaltningslagen  

att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten 

själv fattat.  

Delegeringen innefattar avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan, om inte 

annat uttryckligen anges i denna delegeringsordning.   

Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse, 

med undantag för befogenheten för ordföranden att besluta i brådskande ärenden.   
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B Ärende  Författning/Lagrum Delegat  

B.1 Lov m.m.  PBL 9 kap.   

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

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2  

  

 B.1.1 a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus 
utanför område med detaljplan, inom 
ramen för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked  

 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

BH 
BI 

 B.1.2 b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan 
för handel, kontor, hantverk eller industri   

 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

BH 
BI 

 B1.3 c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller 
tvåbostadshus som  
inte hänför sig till rad- eller 
kedjehusbebyggelse  
 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

BH 
BI 

 B1.4 d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus  
 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

BH 
BI  

 B1.5 e) Ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad   

 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

BH 
BI  

 B1.6 f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
avloppspumpstation eller därmed 
jämförliga byggnader   

 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

BH 
BI  

B1.7 g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller 
delvis för väsentligen annat ändamål  

 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 3a)  

BH 
BI  

 inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser  
 

  

B1.8 h) Inredande av någon ytterligare bostad eller 
någon ytterligare lokal för handel, hantverk 
eller industri  

 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 3b)  

BH 
BI  

B1.9 i) Byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra åtgärder 
som avsevärt påverkar byggnadens yttre 
utseende  

 

PBL 9 kap. 2 § första 
stycket 3c) och 8 § första 
stycket 2c)  

BH 
BI  
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B1.10 j) Ärende om att i område av värdefull miljö 
underhålla ett byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § 
PBL i den utsträckning som framgår av 
detaljplan eller områdesbestämmelser 

  

PBL 9 kap. 8 § första 
stycket 2b)   

  

BH 
BI  

B1.11 k) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag 
eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 
4), murar och plank (p. 7) samt 
transformatorstationer (p.10)  

 

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

BH 
BI  

B1.12 l) Uppsättande eller väsentlig ändring av 
skyltar eller ljusanordningar  

 

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

BH 
BI  

B1.13 Beslut om rivningslov inom ramen 
för de föreskrifter som anges i 9 
kap. 34 § PBL, dock ej rivning av 
byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större 
värde eller rivning som kräver 
beslut enligt annan författning 
 

PBL 9 kap. 10 § BH 
BI  

B1.14 Beslut om marklov inom ramen  
för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL   
 

PBL 9 kap. 11–13 §§  BH 
BI  

B1.15 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 
  

PBL 9 kap. 14 §  BH 
BI  

B1.16 Om den som avser att vidta en bygglovspliktig 
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 
 

PBL 9 kap. 17 § PBL 
(2010:900) 

BH 
BI 

B1.17 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap 19 §  
 

PBL 9 kap. 19 §  BH 
BI  

B1.18 Beslut om att förlänga handläggningstiden för 
ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio veckorna  
  

PBL 9 kap. 27 §  BH 
BI  

 B1.19 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen 
för föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de fall 
åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 
om tillfällig användning av byggnad eller mark 
eller om åtgärden har ringa påverkan på 
omgivningen.  
 

PBL 9 kap 33 §  

 

BH 
BI 
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B2 Anmälan, genomförandet av 

åtgärder m.m.  
 

PBL 10 kap. m.m.   

B2.1 Beslut att, om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF 
är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan 
kan komma att avvisas eller att avgöras i 
befintligt skick 
 

PBF 6 kap. 10 § första 
stycket  

BH 
BI 

B2.2 Beslut att avvisa anmälan om föreläggande 
enligt 6 kap. 10 § första stycket inte följs och 
anmälan är så ofullständig att anmälan inte kan 
handläggas i sak  
 

PBF 6 kap. 10 § andra 
stycket  

BH 
BI 

B2.3 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag  
 

PBL 10 kap. 13 §  BH 
BI 

B2.4 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 
14 § inte behövs något tekniskt samråd  
 

PBL 10 kap. 22 § första 
stycket 1  

BH 
BI 

B2.5 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  

BH 
BI  

B2.6 Beslut att med startbesked godkänna att en 
åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet  

- fastställa den kontrollplan som ska gälla 
med uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga  

- bestämma de villkor som behövs för att få 
påbörja åtgärden  

- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt 
för utstakning som behövs  

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

 

PBL 10 kap. 23–24§§  BH 
BI  

B2.7 Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift  
(föreläggande). Föreläggande med  
påföljd (vite eller åtgärd) beslutas  
av nämnden  

PBL 10 kap. 27–28 §§  
PBL 11 kap. 8, 19–20 §§  

BH 
BI  
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B2.8 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs 
någon kontrollplan  
 

PBL 10 kap. 18 §  BH 
BI  

B2.9 Beslut om kompletterande villkor för bygg- 
eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen  
 

PBL 10 kap 29 §  BH 
BI  

B2.10 Beslut om slutbesked PBL 10 kap. 34–37 §§  BH 
BI  

B3 Tillsyn, tillträde, ingripande och 

påföljder 
 

PBL 11 kap  

B3.1 Avge skriftligt ingripandebesked inom ramen 
för föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL 

  

PBL 11 kap. 7 §   BH 
BI  

B3.2 Beslut att av polismyndigheten begära det 
biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 
8 § PBL  
 

PBL 11 kap. 9 §  BH 
BI  

B3.3 Beslut om lovföreläggande om en lovpliktig 
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att besluta i 
lovärendet  
 

PBL 11 kap. 17 §  BH 
BI  

B3.4 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 §  BH 
BI  

B3.5 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 
åtgärd  
 

PBL 11 kap. 30–32 §§  BH 
BI  

B3.6 Beslut om förbud mot användning av hela 
eller delar av byggnadsverk om byggnadsverket 
har säkerhetsbrister  
 

PBL 11 kap. 33 § 1  BH 
BI  

B3.7 Beslut om förbud mot användning av hela 
eller delar av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked  
 

PBL 11 kap. 33 § 2  BH 
BI  

B3.8 Besluta att utse annan funktionskontrollant 
inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § 
PBL  

 

PBL 11 kap. 34 §  BH 
BI 
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B3.9 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom 
ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 
kap. 35 §§ PBL  
och att, efter förslag av byggherren, besluta 
om en ny kontrollansvarig  
 

PBL 11 kap. 35 §  BH 
BI 

B3.10 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 11 kap. 19–24 §§ PBL 
 

PBL 11 kap. 39 §  BH 
BI 

B4 Byggnadsnämnden 
 

PBL 12 kap  

 B4.1 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall 
med tillämpning av kommunens plan- och 
bygglovtaxa  
 

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

BH 
BI 

 B4.2 Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt 
beslut – att krav på omfattande ändringar av 
andra delar än den direkt berörda av en 
byggnad inte behöver utföras förrän vid en 
viss senare tidpunkt  
 

PBF 3 kap. 21 §  

 

BH 
BI 

 B4.3 

  

  

  

  

Förelägga den som äger eller ansvarar för en 
motordriven anordning installerad i ett 
byggnadsverk att se till att anordningen 
kontrolleras (om det behövs för att säkerställa 
att den uppfyller de krav som gäller för 
anordningen enligt 8 kap. 4 §  
PBL)  
 

PBF 8 kap. 6 §  

 

BH 
BI  
MHI 

B4.4 Beslut om längre besiktningsintervall enl. 3 
kap. 16 §  
 
Beslut om anstånd med besiktning i fall där det 
finns särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §  

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 
2011:12, med ändringar 
omtryckt i BFS 2016:2 H 
16) om hissar och vissa 
andra motordrivna 
anordningar  

BH 
BI  
MHI  
 
BH 
BI  
MHI  

B4.5 Besluta om användningsförbud för hissar och 
andra motordrivna anordningar  

PBF 5 kap. 8–16 §§ med 
tillhörande föreskrifter 
samt 11 kap. 33 § 1 PBL  

BH 
BI  
MHI  

B4.6 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare 
till byggnader som inte fullgör sina 
skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem   
 

PBF 5 kap. 1–7 §§ med 
tillhörande föreskrifter 
(samt 11 kap. 19–20 §§  
PBL)  

BH 
BI  
MHI  
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B4.7 Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda skäl)  

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av 
sakkunniga 
funktionskontrollanter, 
BFS 2011:16 OVK 1,  
ändrad 2012:6, OVK 2, 4 
§   

BH 
BI  
MHI  

 B4.8 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  

 

BH 
BI 

B4.9 Beslut att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt   
  

BFS 2015:6,  
EKS 10, 3 §  

BH 
BI 

B4.10 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan fastighetsbildning sker   

 

FBL 4 kap. 25§  ECMBE 

B4.14 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan  
gemensamhetsanläggning inrättas   
 

AL 21 §  ECMBE 

B4.16 Godkännande av beslut eller åtgärd  
 

AL 30 §  ECMBE 

B4.17 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker   

LL 19 §  ECMBE 

B4.18 Godkännande av beslut eller åtgärd  
 

LL 28 §  ECMBE 

B4.19 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från ett visst område som 
är av betydelse för friluftslivet  

 

LGS 5 §   BH 
BI 

http://www.markaryd.se/


 

Postadress  Besöksadress Telefon Webb / E-post Organisations nr. Giro 
Box 74 

28522 Markaryd 
Drottninggatan 11 

285 31 Markaryd 
0433 – 72 000 www.markaryd.se 

ks@markaryd.se 
212000-0654 Plusgiro: 348 24-3 

Bankgiro: 279-5706 

 

B4.20 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 
inskrift eller därmed jämförlig anordning för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål 
utomhus (förutsätter delegering av 
beslutanderätten från länsstyrelsen)  
 

LGS 6-7 §§  
FGS 6 § första stycket  

BH 
BI 

B4.21 Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen   

  

FGS 4 § första stycket,  
LGS 6-7 §§  

BH 
BI 

B4.22 Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, propaganda 
eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor (förutsätter delegering av 
beslutanderätten från länsstyrelsen)  

LGS 9 §,  
FGS 6 § första stycket  

BH 
BI 

B4.23 Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen  FGS 4 § första stycket,  
LGS 9 §  

BH 
BI 

B4.24 Beslut om förelägganden och förbud i ärenden 
om tillsyn enligt lagen som ankommer på 
nämnden, dock utan vite  

LGS 12 §  BH 
BI 

B4.25 Besluta om avgifter med anledning av 
prövning av fråga om tillstånd eller 
medgivande i enskilda ärenden med 
tillämpning av kommunens taxeföreskrifter  

LGS 13 §, Förordningen 
(1998:903) om avgifter 
för prövning enligt lagen 
med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning samt 
kommunens taxa  

BH 
BI 

 B5 Lag om lägenhetsregister  
 

   

B5.1 Fastställande av belägenhetsadress  LOL 10 §,  GIS 
KAMÄ 

B5.2 Fastställande av lägenhetsnummer  LOL 11§  GIS 
KAMÄ 

B5.3 Föra in, ändra och ta bort uppgifter i 
lägenhetsregister  
 

LOL 13§  GIS  
KAMÄ 

B5.4 Förelägga fastighetsägare att rapportera 
lägenhetsnummer samt informera boende och 
anslå lägenhetsnummer  

LOL 22 §,  ECMBE 

B5.5 Övriga beslut, som ankommer på kommunen, 
i ärende gällande adressättning 
 

LOL GIS 
KAMÄ 
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C. Miljöärenden m.m. 

Gemensamma bestämmelser för delegeringen 

 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt för delegaten att besluta    

att bifalla eller avslå en ansökan,   

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

att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller 

undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser, 1   

att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,   

att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.   

  

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

att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i 

ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller 

ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB)   

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

behandling i sak,   

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 37 respektive 38§§ förvaltningslagen,    

att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit in för 

sent enligt 45 § förvaltningslagen.  

Delegering till tjänsteman får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för denne. 

Delegering till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef.    
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AL  Alkohollagen  

 

 Lagrum Delegat 

AL 1 Tillstånd   

AL 1.1 Beslut om ändring av stadigvarande 
serveringstillstånd.  
 

AL 8 kap. 2 § 
 

MHI 

ECMBE 

AL 1.2 Beslut om serveringstillstånd efter anmälan om 
betydande förändringar av ägarförhållandena.  
 

AL 8 kap. 2 § 1st. 
 

 

MHI 

ECMBE 

AL 1.3 Beslut att avslå ansökan om serveringstillstånd 
när sökanden inte klarat kunskapsprovet efter 
tredje försöket. 
 

AL 8 kap. 2 och 12§§ 
 

MHI 

ECMBE 

AL 1.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten och till slutna sällskap. 

AL 8 kap. 2§ MHI 

ECMBE 

 

AL 1.5 Beslut att godkänna serveringslokal till 
cateringverksamhet som meddelas tillstånd till 
servering för slutna sällskap. 
 

AL 8 kap. 4§ MHI 

ECMBE 

AL 1.6 Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning 
vid särskilt arrangemang. 
 

AL 8 kap. 6§ MHI 

ECMBE 

AL 1.7 Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning 
på tillverkningsstället. 
 

AL 8 kap. 7§ MHI 

ECMBE 

AL 1.8 Beslut efter ansökan från konkursbo om att få 
fortsätta rörelsen. 

AL 8 kap. 2 §,  
9 kap. 12 § 2 st. 

MHI 

ECMBE 

 

AL 1.9 Beslut om ändring av serveringstid inom normal 
tid.  

 

AL 8 kap.19 § MHI  

ECMBE 

AL 2 Ändring av tillstånd eller 

omständigheter  

  

AL 2.1 Beslut om ändring eller tillfällig ändring av 
ägarförhållanden av stadigvarande tillstånd 
avseende serveringsyta, tid, dryck eller villkor 
om ordningsvakt. Avser även komplettering 
med catering och gemensam serveringsyta 
 

AL 8 kap. 2, 4, 14, 19 
§§  

MHI  

 

AL 2.2 Beslut om att godkänna anmälan om betydande 
förändringar av ägarförhållanden (ändrad 
inriktning, byte av bolagsman, aktieägare mm.) 

AL 9 kap. 11 § MHI  
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AL 2.3 Beslut om medgivande till ombyggnad av 
serveringsställe 
 

8 kap 12 §, 9 kap 11 § 
AL 

MHI 

AL 2.4 Beslut om godkännande av tillfällig lokal för 
cateringföretag med stadigvarande tillstånd 
 

8 kap 14 §, 9 kap AL MHI 

AL 2.5 Beslut att återkalla serveringstillstånd då 
tillståndet inte längre utnyttjas. 
 

AL 9 kap. 18§ p1 ECMBE 

AL 2.6 Godkännande av lokal vid catering.   

 

AL 8 kap. 4 § MHI 

ECMBE 

AL 2.7 Beslut om nedsättning av avgifter i vissa fall.  
 

AL 8 kap. 10 §  
 

ECMBE 

AL 3 Tillsyn    

AL 3.1 Beslut att meddela tillståndshavaren erinran. 

 

AL 9 kap. 17§ ECMBE 

AL 3.2 Beslut att meddela tillståndshavaren varning. 

 

AL 9 kap. 17§ ECMBE 

AL 3.3 Beslut om kontrollköp.  

 

AL 9 kap. 15 a §  

 

ECMBE 

AL 3.4 Beslut om förbud eller inskränkning av 
försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle 
 

AL 3 kap 10 § ECMBE 

AL 3.5 Beslut om avskrivning av tillsynsärende 
 

AL 9 kap. MHI 

AL 3.6 Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott 
mot AL 
 

AL 9 kap. ECMBE 

AL 3.7  Beslut att meddela varning till den som bedriver 
detaljhandel med folköl eller servering av folköl.  

   

AL 9 kap.19 §  ECMBE    

AL 3.8  Beslut att förbjuda detaljhandel av folköl eller 
servering av folköl.  

 

AL 9 kap. 19 §  ECMBE     

AL 3.9  Beslut om begäran om biträde av 

polismyndighet  

 

AL 9 kap. 9§  ECMBE   

AL 3.10 Beslut om inledning av särskild tillsynsutredning 

om alkohollagen efterlevs av tillståndshavare 

samt beslut att avsluta utredning utan sanktion. 

 

AL 9 kap. 9§ MHI 

ECMBE 

AL 4 Handläggningsbeslut   

AL 4.1 Handläggningsbeslut, t.ex. att avvisa eller 

avskriva ansökan, lämna ansökan för yttrande. 

AL 8 kap. MHI 

ECMBE 
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AL 4.2 Beslut om förlängd  
handläggningstid.  
 

5 § alkoholförordning 
(2010:1636)  

 

MHI 

ECMBE 

AL 4.3 Beslut om tillsynsavgift när tillståndshavare 

underlåter att lämna restaurangrapport 

 

AL 9 kap. 19 §, 

Kommunens taxa 

MHI 

ECMBE 

 M   Miljöbalkens område    

M.1 Miljökonsekvensbeskrivningar och 

annat beslutsunderlag, MB 6 kap.  

  

M.1.1   Avge yttrande inom ramen för 

undersökningssamråd vid strategisk 

miljöbedömning.  

 

MB 6 kap. 6 §   ECMBE 

M.1.2    Avge yttrande inom ramen för 

avgränsningssamråd vid strategisk 

miljöbedömning. 

  

MB 6 kap. 10 §   ECMBE 

M.1.3   Avge yttrande till verksamhetsutövare vid 

undersökningssamråd inom ramen för 

undersökning om betydande miljöpåverkan.  

 

MB 6 kap. 24 §  ECMBE 

M.1.4   Avge yttrande till verksamhetsutövaren vid 

avgränsningssamråd inom ramen för en specifik 

miljöbedömning  

 

MB 6 kap. 30 §  ECMBE 

M.2   Skydd av områden, MB 7 kap.         

M.2.1   Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

vattenskyddsföreskrifter som kommunen har 

meddelat eller om dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda 

skäl för det  

 

MB 7 kap. 22 § första 

respektive andra 

styckena  

ECMBE 

M.2.2 Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) 

från vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen 

har meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit 

sådan beslutanderätt på nämnden 

 

MB 7 kap. 22 § tredje 

stycket första meningen 

MHI 

MS 
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M.2.3 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 

vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit 

på kommunen 

 

MB 7 kap. 22 § tredje 

stycket andra meningen 

MHI 

MS   

M.2.4 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller 

djur- eller växtart över vilka kommunen har 

tillsyn enligt 7 kap. miljöbalken 

 

MTF 2 kap. 9 §  MHI   

MS 

M.2.5 Besluta om dispens från strandskydd vid 

särskilda skäl  

MB 7 kap. 15, 18 §§ BI 
MS 

M.3   Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

MB 9 kap.  

      

M.3.1   Yttrande till länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol angående behov att komplettera 

en ansökan vid prövning av ansökan om 

miljöfarlig verksamhet   

 

MB 9 kap. 6§, 6b,  

19 kap. 4 §,  

MB 22 kap. 4, 10 §§   

    

MHI   

MS 

M.3.2   Avge yttrande till länsstyrelsen avseende 

anmälningspliktig ändring av verksamhet  

MPF 1 kap. 11§ 

FMH 26 §  

MHI 

MS 

M.3.3   Förelägganden om avhjälpande av brist i 

statusrapport som inlämnats enligt 1 kap. 24 § 

Industriutsläppsförordningen och inte uppfyller 

kraven enligt 1 kap. 23 § samma förordning 

  

IF 1 kap. 25 §   MHI 

MS 

M.3.4 Förordna att ett tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet ska gälla även om det överklagas 

 

MB 19 kap. 5 § punkt 12 

och 22 kap. 28 § första 

stycket första meningen 

 

MHI 

MS 

M.3.5 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett.  

  

FMH 13, § MHI 

MS 

M.3.6   Besluta i ärende om tillstånd att  

ansluta vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning   

  

FMH 13, §   MHI 

MS 

M.3.7   Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 

avloppsanordning än sådan till vilken 

vattentoalett är ansluten inom de delar av 

kommunen där tillstånd krävs enligt 

kommunens lokala föreskrifter    

FMH 13 § föreskrifter 

för att skydda 

människors hälsa och 

miljön, lokala vatten-

skyddsföreskrifter  

MHI  

MS 
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M.3.8   Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan 

avloppsanordning än sådan som kräver tillstånd 

FMH 13 §   MHI 

MS 

M.3.9   Besluta i ärende om anmälan om ändring av 

sådana avloppsanordningar som avses i 13 § 

FMH  

FMH 14 §  MHI 

MS 

M.3.10   Besluta i ärende om tillstånd till 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 

mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs 

enligt kommunens lokala föreskrifter  

FMH 17 § lokala före-
skrifter för att skydda 
människors hälsa och 
miljön 

MHI 

MS 

M.3.11   Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 

mark, ytvatten eller grundvatten 

  

FMH 17 §  MHI 

MS 

M.3.12   Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att 

inrätta eller använda en luftvärmepump där 

tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens 

lokala föreskrifter 

  

MB 9 kap. 12 §, FMH 40 

§, lokala före-skrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön 

MHI 

MS 

M.3.13   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  

   

MB 9 kap. 10 § lokala 

före-skrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljön 

MHI 

MS 

M.3.14   Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller 

annan upplagsplats för djurspillning inom 

område med detaljplan eller, om kommunen så 

föreskrivit, annat tätbebyggt område    

  

FMH 37 §, 42 § lokala 

före-skrifter för att 

skydda människors 

hälsa och miljön 

MHI 

MS  

M.3.15   Besluta i ärende om anmälan om att driva eller 

arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH  

FMH 38 §  MHI 

MS 

M.3.16   Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur 

inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt 

kommunens lokala föreskrifter   

  

MB 9 kap. 11 §, FMH 

39 §, lokala före-skrifter 

för att skydda 

människors hälsa och 

miljön  

MHI 

MS 

M.3.17   Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för 

att inrätta annan toalett än vattentoalett där 

tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens 

lokala föreskrifter   

FMH 40 § lokala före-

skrifter för att skydda 

människors hälsa och 

miljön  

MHI 

MS 
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M.3.18   Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för 

att sprida naturlig gödsel, slam eller annan 

orenlighet inom eller intill område med 

detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs enligt 

kommunens lokala föreskrifter   

 

MB 9 kap. 12 §,  

FMH 40 § lokala före-

skrifter för att skydda 

människors hälsa och 

miljön 

 

MHI 

MS 

M.3.19   Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan till 

upplag eller annan verksamhet där tillstånd eller 

anmälan krävs inom vissa enligt kommunens 

lokala föreskrifter   

  

MB 9 kap. 12 §, FMH 

40 § lokala före-skrifter 

för att skydda 

människors hälsa och 

miljön 

  

MHI 

MS 

M.3.20  Besluta i ärende om dispens från vad som gäller 

enligt kommunens lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön, om det är 

uppenbart att risk för olägenheter från miljö- 

och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger   

  

Lokala före-skrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön  

MHI 

MS 

M.3.21 Besluta att en anmälningspliktig verksamhet får 

påbörjas innan sex veckor har gått 

MB 9 kap. 6 c § MHI 

MS 

M.3.22 Besluta att anmälningspliktig verksamhet inte får 

påbörjas vid sexveckorsfristens utgång utan först 

när nämndens beslut meddelats 

 

MB 9 kap. 6 c § MHI 

MS 

M.3.23 Besluta om underrättelse till den som har gjort 

anmälan om att ärendet inte kommer att leda till 

någon åtgärd från myndighetens sida 

 

FMH 27 § MHI 

MS 

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

M.3.24 
 

 
 
 

Besluta förelägga verksamhetsutövaren att 

avhjälpa bristen om informationen enligt 18 § 

förordning (2018:471) om medelstora 

förbränningsanläggningar är bristfällig 

 

20 § förordning 

(2018:471) om 

medelstora 

förbrännings-

anläggningar 

 

MHI 

MS 

M.3.25 Besluta i ärende om dispens från kravet på 

mätning av koldioxid 

47 § förordning 

(2018:471) om 

medelstora 

förbrännings-

anläggningar 

MHI 

MS 

M.3.26 Besluta i ärende om dispens från kravet på 

mätning av koldioxid Besluta i ärende med 

anledning av verksamhetsutövarens information 

55 § förordning 

(2018:471) om 

medelstora 

MHI 

MS 
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enligt 55 § förordning (2018:471) om medelstora 

förbränningsanläggningar 

 

förbrännings-

anläggningar 

M.3.27 Besluta förelägga verksamhetsutövaren att lämna 

in handling eller uppgift som dokumenterats 

med stöd av 56 § förordning (2018:471) om 

medelstora förbrännings-anläggningar när sådan 

handling eller uppgift begärs med stöd av 57 § 

 

57 § förordning 

(2018:471) om 

medelstora 

förbrännings-

anläggningar 

MHI 

MS 

M.4    Verksamheter som orsakar miljöskador, 

MB 10 kap.   

     

M.4.1    Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 

föroreningsskada    
MB 2 kap. 31 §, 10 kap. 

12, 14 §§, FAM 18-21 §§  

MHI 

MS 

M.4.2    Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 

allvarlig miljöskada    
MTSF 2 kap. 31 §, MB 

10 kap. 123, 14 §,  

FMH 28 §,  

FAM 18–21 §§ 

MHI 

MS 

M.4.3   Besluta i anmälningsärende om 

avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada, när åtgärden kan medföra 

ökad risk för spridning eller exponering av 

föroreningarna   

 

FMH 28 §   MHI 

MS 

M.5   Vattenverksamhet, MB 11 kap.   
   

  

M.5.1   Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan 

av vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller 

mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för  

markavvattning    

MB 11 kap. 9, 13§§, 

FVV 21- 22 §§   

MHI 

MS 

M.6   Jordbruk och annan verksamhet, MB 

12 kap.   

  

      

M.6.1   Besluta avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 

om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

MB 12 kap. 6 §  MHI 

MS 

M.6.2 Besluta i ärende om undantag från föreskrifter 

om miljöhänsyn i jordbruket 

SJVFS 2004:62 36 § MHI    

MS 

M.7   Kemiska produkter och biotekniska 

organismer, MB 14 kap.    
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M.7.1   Besluta att avge yttrande i ärende om dispens 

från förbud att sprida bekämpningsmedel över 

skogsmark eller behandla enskilda trädstammar  

  

MB 14 kap. 9 §  MHI 

MS 

M.7.2 Besluta i ett enskilt fall ge dispens från förbudet 

i 2 kap 37 § BF 

BF 2 kap. 39 §  MHI 

MS 

M.7.3   Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel när tillstånd 

krävs   

  

BF 2 kap 40§  MHI 

MS  

M.7.4   Besluta i ärende om anmälan av yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel  

BF 2 kap 41§  MHI 

MS 

M.7.5   Besluta i tillsynsärende om skydd mot vatten-

Förorening vid hantering av brandfarliga vätskor   

  

NFS  MHI 

MS 

M.7.6   Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om 

anläggningar som innehåller fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen   

FFVO (MTF 2 kap 31 § 

p. 5) 

MHI 

MS 

M.7.7   Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att 

avlägsna PCB-produkter i byggnader och 

anläggningar   

FL 18 §    MHI 

MS 

M.7.8 Besluta i ärende om tillsyn över utrustning i 

motorfordon, flyg och tåg som innehåller 

kontrollerande ämnen enligt förordningen 

(EGU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 

1005/2009 

 

MTSF 2 kap. 31 § 6  
 

MHI 

MS 

M.7.9 Besluta i ärenden om åtgärder avseende 

kosmetiska produkter enligt artiklarna 24, 25.1, 

25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 

förordning (EG) 1223/2009 

MTSF 2 kap. 34 § MHI 

MS 

M.7.10 Besluta om föreläggande eller förbud enligt de 

EU-förordningar som anges i 26 kap. 30 § MB 

MB 26 kap. 30 § och 

där angivna 

förordningar 

MHI 

MS 

M.7.11 Besluta förena föreläggande eller förbud enligt 

de EU-förordningar som anges i 26 kap. 30 § 

MB med (fast) vite om högst 50 000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende 

 

MB 26 kap. 30 § och 

där angivna 

förordningar 

ECMBE 
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M.7.12 Besluta att förena föreläggande eller förbud om 

kontroll enligt de EU-förordningar som anges i 

26 kap. 30 § MB med löpande vite om högst 10 

000 kr per överträdelse eller om 2 000 kr per 

månad som föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds 

 

MB 26 kap. 30 § och 

där angivna 

förordningar 

ECMBE 

M.7.13 

 

Besluta ansöka om verkställighet vid 

Kronofogdemyndigheten inom kontroll som 

miljönämnden utför enligt 26 kap. 30 § MB 

 

26 kap. 17 § första 

stycket och 30 § MB 

MHI 

MS 

M.7.14 Bestämma att beslut i ärende inom kontroll som 

miljönämnden utför enligt 26 kap. 30 § MB ska 

gälla omedelbart även om det överklaga 

 

MB 26 kap. 26 § och 32 

§  

MHI 

MS 

M.7.15 Besluta om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett 

vattenskyddsområde som betecknas som 

vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och 

sekundär (yttre) skyddszon, eller inom hela 

vattenskyddsområdet när zonindelning saknas 

 

NFS 6 kap. 1 § MHI 

MS 

M.7.16 Beslut i anledning av underrättelse enligt 9 kap. 

1 § NFS 2015:3 

NFS 9 kap. 1 § MHI 

MS 

M.8   Miljöbalken och avfallsförordningen 

(2020:614) 15 kap. MB   

  

      

M.8.1 Besluta om dispens från kravet på att lämna 

kommunalt avfall, eller avfall som omfattas av 

kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 §, till 

kommunen vid eget bortskaffande på fastigheten 

av latrin eller annat avfall från avloppsanordning 

 

MB 15 kap. 25 § MHI 

MS 

M.8.2 Besluta i ärende om dispens från förbudet att 

hantera avfall när kommunen ska ansvara för en 

viss hantering av avfall 

 

MB 15 kap. 25 § 1 MHI 

MS 

M.8.3 Besluta i ärende om tillstånd för en 

fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 

återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 

sådant tillstånd inte krävs 

 

MB 15 kap. 25 § 2 MHI 

MS 
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M.8.4 Besluta i ärende om dispens från 

utsorteringskraven avseende bygg- och 

rivningsavfall i avfallsförordningen 

 

Avfalls F 3 kap. 15 §  MHI 

MS 

M.8.5 Besluta i anledning av anmälan om att 

kompostera eller på annat sätt behandla avfall 

som inte är trädgårdsavfall och som kommunen 

ansvarar för enligt 15 kap. 20 MB, från 

fastighetsinnehavare i enbostadshus 

 

Avfalls F 5 kap. 15 § MHI 

MS 

M.8.6 Besluta i anledning av anmälan om att 

kompostera eller på annat sätt behandla avfall 

som inte är trädgårdsavfall och som kommunen 

ansvarar för enligt 15 kap. 20 MB, från 

fastighetsinnehavare för flerbostadshus, 

samfälligheter, skolor eller förskolor 

 

Avfalls F 5 kap. 15 § MHI 

MS 

M.8.7 Besluta att anvisa plats för lämning av kommunalt 

avfall 

FA MHI 

MS 

M.8.8 Besluta om undantag i enlighet med 

renhållningsordningens avfallsföreskrifter 

FA MHI 

MS 

M.8.9 Besluta om dispens från föreskrifter om 

gränsvärden som Naturvårdsverket meddelat med 

stöd av 15 § deponeringsförordningen 

15 c § förordningen 

(2001:512) om 

deponering av avfall 

MHI 

MS 

M.9   Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 

MB 24 kap 

  

  

M.9.1   Besluta om att återkalla tillstånd, när 

verksamheten slutligt har upphört eller nytt 

tillstånd ersätter tidigare tillstånd 

MB 24 kap. 3 § första 

stycket 5-6  

MHI 

MS 

M.10 Tillsyn och kontroll, MB 26 kap   

M.10.1 Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i 

ärenden som nämnden ansvarar för.  

   

MB 26 kap. 9 §   MHI 

MS 

M.10.2  Besluta att ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress 

   

MB 26 kap. 13 §   MHI   

MS 
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M.10.3 Besluta att hålla kvar eller omhänderta avfall, om 

det behövs för att säkerställa att ett förbud i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport 

av avfall följs eller att ett föreläggande som 

beslutats med anledning av förordningen följs. 

 

MB 26 kap. 13a § MHI 

MS 

M.10.4   Besluta att förena föreläggande eller förbud inom 

tillsynen med (fast)vite om högst 50 000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende. Besluta 

att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 

över 10 000 kr men högst 20 000 kr för respektive 

adressat i varje enskilt ärende Vitesförelägganden som 

beslutats på delegering ska särskilt redovisas för nämnden   

   

MB 26 kap. 14 §,   

VitesL   

ECMBE 

M.10.5 Besluta att förena föreläggande eller förbud inom 

kontroll som miljönämnden utför enligt 26 kap. 

30 § MB med (fast) vite om högst 50 000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende.  

 

Besluta att förena föreläggande och förbud inom 

kontroll som miljönämnden utför med (fast) vite 

över 10 000 kr men högst 20 000 kr för respektive 

adressat i varje enskilt ärende. 

 

MB 26 kap. 14 § och 26 

kap. 30 § VitesL   

ECMBE 

M.10.6 Besluta att förena föreläggande eller förbud med 

inom tillsynen med löpande vite om högst 10 000 

kr per överträdelse eller om 2 000 kr per månad 

som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

 

MB 26 kap. 14 § VitesL   ECMBE 

M.10.7   Besluta att sända föreläggande eller förbud, som 

meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m. 

till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret   

 

MB 26 kap. 15 §   MHI    

MS 

M.10.8 Besluta att begära att den som bedriver 

verksamhet som kan befaras medföra olägenhet 

för människors hälsa eller påverka miljön ska 

lämna förslag till kontrollprogram eller 

förbättrande åtgärder 

MB 26 kap. 19 § tredje 

stycket  

MHI   

MS 

M.10.9   Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen    

  

MB 26 kap. 21 §   MHI    

MS 
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M.10.10   Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter 

byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att 

utföra sådana undersökningar av verksamheten 

och dess verkningar som behövs för tillsynen   

  

MB 26 kap. 22 §   MHI    

MS 

M.10.11 Besluta att föreskriva att undersökning av 

verksamhet och dess verkningar i stället ska 

utföras av någon annan och utse någon att göra 

sådan undersökning, om kostnaden för 

undersökningen inte överstiger 5 000 kronor 

 

MB 26 kap. 22 § första 

stycket 

ECMBE 

M.10.12 Besluta om att förena beslut om undersökning 

med förbud att överlåta berörd fastighet eller 

egendom till dess undersökningen är slutförd 

MB 26 kap. 22 § tredje 

stycket 

MHI 

MS 

M.10.13 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla 

omedelbart även om det överklagas    

MB 26 kap. 26 §  MHI    

MS 

M.10.14 Besluta ansöka om verkställighet vid 

Kronofogdemyndigheten inom kontroll som 

miljönämnden utför enligt 26 kap. 30 § MB 

 

26 kap. 17 § första 

stycket MB 

MHI 

MS 

M.10.15 Besluta att ansöka hos Kronofogdemyndigheten 

om särskild handräckning inom kontroll som 

miljönämnden utför enligt 26 kap. 30 § MB 

 

26 kap. 17 § andra 

stycket MB 

MHI 

MS 

M.10.16 Besluta om att vidta rättelse på den felandes 

bekostnad inom kontroll som miljönämnden 

utför enligt 26 kap. 30 § MB när kostnaden inte 

överstiger 5 000 kr 

 

26 kap. 18 § MB MHI 

MS 

M.10.17 Bestämma att beslut i ärende inom kontroll som 

miljönämnden utför enligt 26 kap 30 § MB ska 

gälla omedelbart även om det överklagas 

 

26 kap. 26 § MHI 

MS 

M.11   Avgifter, MB 27 kap.  

  

      

M.11.1   Besluta om avgift för prövning, tillsyn, kontroll 

och annan offentlig verksamhet enligt 

kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens 

tillämpningsområde    

  

 MB 27 kap. 1 §,  

 Kommunens taxa   

 MHI   

 MS 
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M.11.2 Besluta om nedsättning av avgift eller 

efterskänkande av avgift i enskilda fall enligt vad 

som föreskrivs i kommunens taxa 

 

Kommunens taxa    MHI 

 MS 

M.11.3 Besluta att beslut om avgift ska gälla omedelbart 

även om det överklagas 

FAPT 1 kap. 2 § och 9 

kap. 5 §  

 MHI 

 MS 

M.12   Tillträde m.m., MB 28 kap.  

  

      

M.12.1   Besluta att meddela förbud vid vite av högst 5 000 

att rubba eller skada mätapparat eller liknande 

utrustning som behöver sättas ut vid 

undersökningar   

  

MB 28 kap. 1 och 7 §  MHI   

 MS 

M.12.2   Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till 

fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt 

transportmedel för att myndighetens uppgifter 

ska kunna utföras   

  

 MB 28 kap. 1 och 8 §§   

   

 MHI   

 MS 

M.13   Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB  

         

M.13.1   Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5 000 kr   

Miljösanktionsavgift som beslutats på delegering 

 ska särskilt redovisas för nämnden.  

  

 MB 30 kap. 3 §   MHI   

 MS 

M.13.2 Besluta om miljösanktionsavgift över 5 000 kr 

dock högst 50 000 kr 

 

MB 30 kap. 3 §  ECMBE 

L Livsmedelsområdet m.m.   

 

  

L.1   Livsmedelslagen 

 

  

L.1.1   Beslut i anledning av registrering av 

livsmedelsanläggning eller anläggning som 

omfattas av krav på registrering enligt regelverket 

om material i kontakt med livsmedel 

 

LIVSFS 11 §  MHI 

 MS 

L.1.2 Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning Artikel 10, punkt 2 i 

förordning (EU) 

2017/625, 15 § 

livsmedelsförordningen 

(2006:813) 

 MHI 

 MS 
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L.1.3 Beslut om att i den utsträckning det behövs för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

begära upplysningar och handlingar 

 

LL 20 §  MHI 

 MS 

L.1.4 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan 

vite som behövs för efterlevnaden av 

livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter, 

lagen (2013:363) om kontroll av ekologiska 

produkter och de föreskrifter som meddelats med 

stöd av lagarna, de EU och EG - bestämmelser 

som kompletteras av lagen samt de beslut som 

meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna 

 

 LL 22 §   MHI   

 MS 

L.1.5  Beslut att förena föreläggande och förbud med 

(fast) vite upp till 50 000 kr för respektive adressat 

i varje enskilt ärende 

Vitesärenden som beslutats på delegering ska särskilt 

redovisas för nämnden   

 

LL 23 §,   

VitesL 

 ECMBE 

 

L.1.6   Besluta att förena föreläggande eller förbud med 

löpande vite om högst 10 000 kr per överträdelse 

eller om 2 000 kr per månad som föreläggandet 

eller förbudet inte åtlyds 

 

LL 23 §§ VitesL 4 §  ECMBE 

L.1.7  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 5 000 kronor   

 

LL 24 § första och andra 

styckena,   

LF 34 §  

 MHI    

 MS 

L.1.8   Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för 

något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra 

vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL   

 

LL 24 § tredje stycket, 

34 § LF   

 MHI    

 MS 

L.1.9   Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten 

för utövande av livsmedelskontrollen eller 

verkställighet av beslut, om förutsättningar för 

sådan begäran föreligger   

 

LL 27 §    MHI    

 MS 

L.1.10 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas 

   

LL 33 §     MHI    

 MS 

L.1.11 Besluta om rättelse på verksamhetsutövarens 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 

LL 26 §  MHI 

 MS 
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beslut som har meddelats med stöd av EU eller 

EG-bestämmelserna. 

 

 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

L.1.12 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning 

ändras, eller att korrigerande information ska 

förmedlas till konsumenterna. 

 

EU 2017/625 Art 138 

2c 

 MHI  

 MS 

L.1.13 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 

 

EU 2017/625 Art 138 

2d 

 MHI    

 MS 

L.1.14 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 

frekvens 

 

EU 2017/625 Art 138 

2e 

 MHI   

 MS 

L.1.15 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 

bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga fall 

tillåta att varorna används för andra ändamål än 

de som de ursprungligen var avsedda för 

 

EU 2017/625 Art 138 

2g 

 MHI    

 MS 

L.1.16 Besluta att hela eller delar av den berörda 

aktörens företag, eller dess anläggningar, 

installationer eller andra lokaler, isoleras eller 

stängs under en lämplig tidsperiod, 

 

EU 2017/625 Art 138 

2h  

 ECMBE 

L.1.17 Besluta att beordra att hela eller delar av den 

berörda aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de webbplatser som aktören 

driver eller använder, läggs ner under en lämplig 

tidsperiod 

 

EU 2017/625 Art 138  

2i 

 MHI 

 MS 

L.1.18 Besluta att registreringen eller godkännandet för 

den berörda anläggningen, anordningen, 

installationen eller transportmedlet återkallas 

tillfälligt eller slutgiltigt, eller att en transportörs 

tillstånd eller förarens kompetensbevis återkallas 

tillfälligt eller slutgiltigt 

EU 2017/625 Art 138  

2j 

 MHI 

 MS 

 

L.1.19 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens 

kontrollområde när avgiften överstiger 10 000 kr 

 

LL 30 §, LF 39§   ECMBE 

L.2   Livsmedelsförordningen    
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L.2.1   Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt 

med livsmedelsverksamhet att genomgå 

läkarundersökning om det behövs av 

livsmedelshygieniska skäl  

  

LF 8 §    

  

 MHI  

 MS 

L.3   Förordningen (2021:176) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter   

 

      

L.3.1   Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 

livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift   

 

FAOKL 3–6 §§,   

Kommunens taxa   

 MHI  

 MS 

L.3.2   Besluta om kontrollfrekvens för livsmedelsföretag LIVSFS 2005:21  MHI 

 MS 

L.3.3  Besluta om avgift för registrering av anläggning  

 

Kommunens taxa   

LAF 11 § 

 MHI  

 MS 

L.3.4 Besluta om avgift för kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen 

 

LAF 4 §  MHI 

 

L.3.5 Besluta om avgift för kontroll efter klagomål och 

för uppföljande kontroll 

LAF 8-9 §§  MHI 

 MS 

L.3.6 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 

 

LAF 18 §  

Kommunens taxa 

 

 MHI  

 MS 

L.3.7 Besluta att inte ta ut avgift om den sammanlagda 

kontrolltiden underskrider 30 minuter under ett 

och samma kalenderår 

 

LAF 18 §  

Kommunens taxa 

 MHI 

 MS 

L.3.8 Besluta om avgift för exportkontroll och 

utfärdande av intyg 

5 § förordning 

(2011:1060) om kontroll 

vid export av livsmedel 

 MHI 

 MS 

L.3.9 Besluta om avgift för importkontroll 11 och 12 §§ förordning 

(2006:812) om avgifter 

 MHI 

 MS 

L.4   Lagen (2006:805) om foder och 

animaliska biprodukter (LFAB) 

 

      

L.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 och EG -bestämmelser som kompletteras av 

lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU 

och EG bestämmelserna 

 

LFAB 23 §, 

FFAB 12 §   

  

 MHI  

 MS 
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L.4.2   Beslut att förena föreläggande och förbud med 

(fast) vite upp till 50 000kr för respektive adressat 

i varje enskilt ärende. 

 

LFAB 24 §, VitesL  ECMBE  

L.4.3   Besluta att förena föreläggande eller förbud med 

löpande vite om högst 10 000 kr per överträdelse 

eller med 2 000 kr per månad som föreläggandet 

eller förbudet inte åtlyds 

 

LFAB 24 §, VitesL  ECMBE 

L.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 understig 5 000 kronor  

  

LFAB 25 §     MHI  

 MS 

L.4.4   Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten 

för utövande av kontrollen eller verkställighet av 

beslut, om förutsättningar för sådan begäran 

föreligger   

 

LFAB 27 §    MHI  

 MS 

L.4.5   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 

 

LFAB 30a § FFAB 22c-

22d §§ 

 MHI 

 MS 

L.4.6   Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas   

 

LFAB 33 §     MHI  

 MS 

L.5   Förordning (2006:1165) om avgifter för 

offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter   

 

      

L.5.1   Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 

av foderföretagare och företagare som 

befattar sig med animaliska biprodukter  

 

 FAOKF 3-6 §§,  

 

 MHI  

 MS 

L.5.2 Besluta om årlig kontrollavgift FAOKF 3-6 §§ 

Kommunens taxa   

 MHI 

 MS 
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L.5.3 Besluta om avgift för den som anmäler en 

anläggning för verksamhet med foder eller 

animaliska biprodukter, eller driftansvarig, för 

registrering  

FAOKF 14 §  MHI 

 MS 

L.5.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var planerad och offentlig 

verksamhet som hänger samman med 

kontrollen 

FAOKF 12 §  MHI 

 MS 

L.5.5 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 

när det finns särskilda skäl 

FAOKF 11 §, 

Kommunens taxa 

 MHI  

 MS 

L.5.6 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 

under de förutsättningar som anges i 

kontrollförordningen 625/2017 art 

 

2017/625 art. 79.4, 

FAOKL13 a §, 16 a §  

 MHI 

 MS 

L.6   Livsmedelsverkets föreskrifter om 

dricksvatten (LIVSFS 2005:10)   

  

L.6.1   Besluta om fastställande av program för 

faroanalys enligt 2 c § samt 

undersökningsprogram och dess parametrar, 

provtagningspunkter och frekvensen av normal 

respektive utvidgad undersökning. 

 

12 § SLVFS 2001:30, 
omtryck LIVSFS 2017:2  
 

 MHI  

 MS 

S.1 Strålskyddslagen (2018:396) SSL   

S.1.1 Besluta i ärende om anmälan av kosmetiskt 

solarium upplåts till allmänheten 

10 § SSMFS 2012:5,   MHI 

 MS 

S.1.2 Besluta om föreläggande utan vite 8 kap. 6 § SSL  MHI 

 MS 

S.1.3 Besluta om att förena föreläggande med vite om 

högst 50 000 kr 

8 kap. 7 § SSL  ECMBE 

S.1.4 Besluta att begära upplysningar eller handlingar 

som behövs för tillsyn 

8 kap. 4 § SSL  MHI 

 MS 
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S.1.5 Besluta om att omhänderta ett radioaktivt 

material eller en teknisk anordning som innehåller 

ett radioaktivt ämne eller som kan alstra strålning 

8 kap. 8 § SSL  MHI 

 MS 

S.1.6 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad när 

kostnaden inte beräknas överstiga 5 000 

8 kap. 10 § SS  MHI 

 MS 

S.1.7 Besluta om att delegeringsbeslut inte ska gälla 

omedelbart 

10 kap. 3 § SSL  MHI 

 MS 

 ECMBE 

 

S.1.8 Påföra avgift enligt föreskrifter för Markaryds 

kommuns taxa inom strålskyddslagens område 

10 kap. 4 § SSL 
Kommunens taxa 

 MHI 

 MS 

S.1.9 Besluta om Polismyndighetens biträde vid tillsyn 

enligt lagen 

8 kap. 12 § SSL  MHI 

 MS 

 ECMBE 

SS.1 Lag (2020:526) om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

  

SS.1.1 Beslut om att av den som driver serveringsställe 

begära de upplysningar och handlingar som 

behövs för tillsynen. 

5 § LTSS   MHI 

 MS 

SS.1.2 Upplysningar och tillträde 4 - 5 § LTSS  MHI 

 MS 

SS.1.3 Beslut om att begära tillträde till sådana lokaler, 

områden och entréer som avses i 3 § för att utöva 

tillsynen. 

5 § LTSS  MHI 

 MS 

 ECMBE 

 

SS.1.4 Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan 

hjälp som behövs för genomförande av åtgärder 

enligt lagens 5 § 

6 § LTSS  MHI 

 MS 

 ECMBE 

 

SS.1.5 Förelägganden och förbud  7 – 8 § LTSS  MHI 

 MS 
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SS.1.6 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite 

avseende smittskyddsåtgärder enligt 3 § eller 

föreskrifter meddelade med stöd av 10 § 

3 § LTSS Förordning 
(2020:527) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 

 MHI 

 MS 

SS.1.7 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite 

avseende smittskyddsåtgärder enligt 3 § eller 

föreskrifter meddelade med stöd av 10 §Besluta 

om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder 

med vite om högst 50 000 kr 

 

7 och 8 §§ LTSS 4 § 
VitesL 

 ECMBE 

SS.1.8 Besluta om föreläggande att vidta 

smittskyddsåtgärder med löpande vite om högst 

10 000 kr per överträdelse eller 2 000 kr per 

månad 

 

7 och 8 §§ LTSS 4 § 
VitesL 

 ECMBE 

LTLP   Lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter 

 

  

LTLP.1  Tillstånd och anmälan m.m.   

LTLP.1.1 Beslut att förlänga handläggningstiden med högst 

fyra månader, när det är nödvändigt på grund av 

utredningen 

 

LTLP 4 kap. 1 §   MHI  

 

LTLP.1.2 Beslut att avslå eller avvisa ansökan om 

försäljningstillstånd, om ansökan är ofullständig 

LTLP 5 kap. 3 § FL 20 §  MHI 

 

LTLP.1.3 Beslut i anledning av anmälan om förändrad 

verksamhet när tillståndshavare avlidit eller fått 

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med 

uppdrag som omfattar rörelsen.  

 

LTLP 5 kap. 8§,  

8 kap. 2 §   

 MHI  

 

LTLP.1.4 Beslut om tillstånd till försäljning efter ansökan 

från konkursbo. 

 

LTLP 5 kap. 9 §  MHI  

 

LTLP.1.5 Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn. 
 

LTLP 7 kap.17 §  MHI 

 

 

LTLP.1.6 Beslut att ta ut avgift för tillsyn av elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt taxan 

LTLP 8 kap 2 §   MHI 

 

LTLP.2 Förelägganden och förbud utom 

avseende rökförbud enligt 6 kap. 
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LTLP.2.1 Beslut om förelägganden och förbud utom 

avseende förbud mot fortsatt verksamhet. 

 

LTLP 7 kap. 9 §, 7 kap. 

12 § 

 

 ECMBE    

LTLP.2.2 Beslut om förbud att sälja elektroniska cigaretter 

och påfyllnadsbehållare 

LTLP 7 kap 13 §  MHI 

 

LTLP.2.3 Beslut att förena föreläggande eller förbud med 

vite upp till 50 000kr. 

LTLP 7 kap. 9 § andra 

stycket (tobak) 7 kap. 15 

§ (elektroniska 

cigaretter) 

 ECMBE 

 

LTLP.2.4 Beslut att återkalla försäljningstillstånd när 

tillståndet inte längre utnyttjas. 

 

LTLP 7 kap. 10 § 1 p  MHI  

 

LTLP.3 Föreläggande rökförbud enligt 6 kap.   

LTLP.3.1 Beslut om föreläggande avseende skyltning av 

rökfria miljöer 

 

LTLP 6 kap. 2 §, 7 kap. 

9, 12 §§ 

 MHI  

 

LTLP.4 Avgifter 

 

  

LTLP.4.1 Beslut om avgift för prövning av ansökan om 

försäljningstillstånd 

 

LTLP 8 kap. 1 §, 

kommunens taxa 

 MHI  

 

LTLP.4.2 Beslut om avgift för tillsyn av den som bedriver 

tillståndspliktig eller anmälningspliktig försäljning 

 

LTLP 8 kap. 2 §, 

kommunens taxa 

 MHI  

 

LTLP.4.3 Beslut om nedsättning av avgift 

 

Kommunens taxa, i 

förekommande fall. 

 MHI  

 

LVFS  Lag (2009:730) om handel med vissa 

receptbelagda läkemedel  

 

    

LVFS.1  Rapportera till läkemedelsverket om brister i 

efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter 

som har meddelats i anslutning till lagen   

 

LVFS 21 §   MHI  

 

LTN.1 Lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter 

  

LTN.1.1 Beslut om avgift för tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 40§ 

 MHI 

 

LTN.1.2 Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, 

varuprover och liknande som behövs för 

myndighetens tillsyn. 

Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 32-33 

§§ 

 MHI 
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LTN.1.3 Beslut om förläggande eller förbud att sälja tobaksfria 

nikotinprodukter.  
Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 28-29 

§§ 

 MHI 

 

LTN.1.4 Beslut enligt 28 och 30 §§ får förenas med vite. 
 

Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 31 § 

 ECMBE 

LTN 1.5 Besluta i ärenden om anmälan av försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter 

Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 17 § 

 MHI 

 LTN 1.6 Besluta i ärenden om anmälan av ändring Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 18 § 

 MHI 

 LTN 1.7 Beslut om att begära hjälp av 

polismyndigheten för att få tillträde till 

områden, lokaler och andra utrymmen som 

berörs av lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter eller anslutande föreskrifter 

för att kunna fullgöra tillsynen, göra 

undersökningar och ta prover. 

 

Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 34 § 

 ECMBE 

Ö   Övriga ärenden         

Ö.1 Besluta om yttrande i ärenden vid domstol eller 

annan myndighet avseende detaljplan och 

områdesbestämmelser i granskningsskedet när 

nämnden tidigare avgett yttrande i samrådsskedet 

 

  MHI 

 ECMBE 

 MS 

Ö.2  Avge yttrande till länsstyrelse i ärende rörande 

bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder  

    MHI  

 MS 

Ö.3   Avge yttrande till polismyndighet i ärende om 

allmänna sammankomster, offentliga 

tillställningar, bullrande verksamheter och 

liknande verksamheter   

 

    MHI  

 MS 

Ö.4   Avge yttrande till polismyndighet i ärende om 

tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse   

 

    MHI  

 MS 
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