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1 Förutsättningar
Av miljö- och byggnämnden delegerad beslutanderätt får, enligt 6 kap 33 §, kommunallagen
26 kap. 7 § miljöbalken och14 § livsmedelslagen 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. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
 Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.
 När ordförande eller vice ordförande erhållit delegerad beslutanderätt ska ärendena överlämnas till miljöoch byggnämnden om någon av dessa begär det. När Miljö- och hälsoskyddschefen anges som delegat
gäller delegationsrätten även dennes ersättare.
 I de fall ersättare har utsett för delegat gäller att ersättare inträder i delegats ställe vid semester och sjukdom.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
1. Ge råd i syfte att tillgodose ändamålet med det regelsystem som delegationen omfattar.
2. Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut (OBS! Ändring av
miljö- och byggnämndens egna beslut måste överklagas av nämnden).

2 Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren verkställighet.
Nämndbeslut (politiska beslut), är sådana beslut som kan innebära olika bedömningar utifrån lagstiftning
eller uppfattning. Ren verkställighet är frågor av rutinkaraktär, som inte innefattar dess bedömningsgrunder
och avser åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas och behöver inte heller upprättas i skriftlig form, till skillnad från delegationsbeslut.
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Exempel på åtgärder som inte behöver delegeras är nedanstående uppräknade exempel. Dessa åtgärder
är inte beslut i kommunallagens mening utan innebär ren verkställighet och behöver därför inte delegeras.



Lämna underrättelse till t.ex. Länsstyrelsen om förhållanden som kan föranleda återkallelse eller
omprövning av tillstånd.



Översända i rätt tid inkommer överklagande av beslut, som inte omprövas, till högre instans. (Ett
överklagande som inkommit för sent ska avvisas, vilket är en form av beslut. Ett beslut där rättelse
av skrivfel ska ske eller som ska omprövas innebär också beslut. Se vidare nedan).



Anmälan om misstänkta brott till polis eller åklagare vid lagöverträdelser enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen betraktas som verkställighet. Även begäran om överprövning av
åklagares beslut om att lägga ner förundersökningen eller att inte väcka åtal.



Att tillkalla polis som skydd (polismans hjälp, s.k. handräckning för att komma in i lokaler kräver delegation).



Verkställa registrering (Enligt Art 31.1 a och b samt artikel 6.2 i EG-fo 882/2004 och annan liknande
registrering som behövs för nämndens tillsyn)

Nämndens personal fullgör härigenom den skyldighet att anmäla överträdelser som åvilar nämnden enligt
13 § livsmedelslagen, 26 kap 2 § miljöbalken och som följer av tillsynsansvaret beträffande andra lagar.

3 Ersättare
Delegat

Miljö- och
hälsoskyddschef

Ersättare 1
Samtliga ärenden

Förvaltningschef har rätt att tillfälligt ta över delegerad beslutanderätt dock ej i myndighetsfrågor som rör egen verksamhet

Allmänna ärenden Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöbalk

Livsmedel

Ersättare 2

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kommunekolog

Kommunekolog

Livsmedels-inspektör Livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektör

4 Avrapportering
Rapporteringen av beslut fattade på delegation ska omfatta vad beslutet avsåg, vem det var riktat till samt
vem som fattat beslutet.

De beslut som fattats med stöd av nedan beslutad delegation av ska avrapporteras månadsvis till miljö- och
byggnämnden.
De beslut som fattats med stöd av nedan beslutad delegation av ordföranden eller vice ordföranden i miljöoch byggnämnden ska avrapporteras vid efterföljande sammanträde i miljö- och byggnämnd.
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5 Övergripande frågor
5.1 Allmänna ärenden
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Besluta om förtroendemäns deltagande i kurser och
konferenser

Ordförande
Vice ordförande

5.2 Upphandlingsärenden
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Köpa eller beställa vara eller tjänst enligt upphandlingsreglemente och inom ramen för budget:
1. Enligt attest- och utanordningsreglementet

Förvaltningschef

2. Avskrivning av fordringar inom ramen för ett basbelopp per ärende

Miljö och hälsoskyddschef, Byggchef

5.3 Personuppgifter/Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679

Administrativ chef
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
samt alla därtill hörande justeringar, exempelvis god- Vid dennes förfall:
kännande av underleverantör.
Förvaltningschef

Kommundirektör avseende avtal som
berör flera nämnder

Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679

Beslut om avslag eller begränsningar gällande de
registrerades rättigheter. Exempelvis avslag på
”rätt till tillgång” enligt artikel 15 eller avslag på ”rätt
till radering” enligt artikel 17.

Förvaltningschef
Miljö- och hälsoskyddschef

6 Generellt
6.1 Generellt
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Besluta om överlämnande av ärende för åtalsprövning i sådana fall där lagstiftningen anger att icke
ringa överträdande ska beivras.

Miljö- och hälsoskyddschef/Inspektör

6.2 Kommunallag (SFS 2017:725)
Paragraf

Beslutsrätt
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6 kap 37 § och 7
kap 5 § Kommunallag
6 kap 39 § Kommunallag

7 kap. 5 § Kommunallag
7 kap. 5 § kommunallag

Avge yttranden till högre instans med anledning av delegationsbeslut som överklagats.

Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som fattas med stöd av delegation.
Besluta om avskrivning av ärende.

Miljö- och hälsoskyddschef/Inspektör
Byggchef/kommunekolog
Ordförande
V. ordförande
Miljö- och hälsoskyddschef
Miljö och hälsoskyddschef,
Byggchef
Miljö- och hälsoskyddschef/Inspektör
Byggchef/kommunekolog

6.3 Förvaltningslag (SFS 2017:900)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

45 § FörvaltningsPröva att överklagande inkommit i rätt tid samt avvisa
lag
för sent inkommit överklagande.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

46 § Förvaltningslag

Registrator/nämnd-sekreterare
Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Överlämna ärende till den myndighet som ska pröva ett
överklagat beslut.

Byggchef/kommunekolog

Byggchef/kommunekolog
36 § Förvaltnings- Rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till
lag
följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
Byggchef

38 § Förvaltnings- Ändra beslut.
lag
(Delegationsbeslut)

Miljö- och hälsoskyddschef
efter samråd med handläggare
Byggchef efter samråd med
handläggare

39 § Förvaltnings- Ompröva beslut efter överklagan.
lag

(Delegationsbeslut)

Miljö- och hälsoskyddschef
efter samråd med handläggare
Byggchef efter samråd med
handläggare

6.4 Lag om Vite (SFS 1985:206)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

5 § Lag om vite

Förelägga att lämna uppgifter om ny ägare.

Miljö- och hälsoskyddschef
Byggchef
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6.5 Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

5 kap 5 §

Besluta om sekretess.

6 kap 3§och 4 §

Pröva begäran av enskild om att lämna ut allmän handling.

Miljö- och hälsoskyddschef
Byggchef
Miljö- och hälsoskyddschef
Byggchef

2 kap. 14-15 §§
tryckfrihetsförordningen (1994:105)
30 kap. 20§

Beslut att inte lämna en allmän handling eller att lämna ut Miljö- och hälsoskyddschef
en allmänhandling med förbehåll
Byggchef

6.6 Alkohollag (SFS 2010:1622)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

8 kap. alkohollagen

Avge yttranden i alkoholärenden till alkoholhandläggaren.

Livsmedels-inspektör efter
samråd med miljö-och hälsoskyddsinspektör

6.7 Ordningslag (SFS 1993:1617)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Avge yttrande till polismyndigheten vid ansökan om
allmän sammankomst och offentliga tillställningar.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

6.8 Lag om hotell och pensionatsrörelse (SFS 1966:742)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Avge yttrande till polismyndigheten vid ansökan om ho- Miljö- och hälsoskyddstell och pensionatsrörelse
chef/inspektör

6.9 Tobakslag (SFS 2018:2088)
Paragraf

Beslutsrätt

6 kap. 2 § och

Besluta om föreläggande och förbud som behövs för
Miljö- och hälsoskyddsatt lagen eller föreskrift som meddelats med stöd av la- chef/inspektör
gen skall följas.

7 kap. 3§ tobakslagen

Beslutsfattare

7 kap. 9§ och 12 §
tobakslagen
6 kap. 2 § tobakslagen

Beslut om föreläggande avseende skyltning av rökfria
miljöer

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7 kap. 9§ och 12 §
tobakslagen
7 kap. 17 § tobakslagen

Beslut om begäran av upplysningar, handlingar och lik- Miljö- och hälsoskyddsnande som behövs för myndighetens tillsyn
chef/inspektör

7 kap. 9 § andra
Beslut att förena föreläggande eller förbud med
stycket och 7 kap 15 vite upp om högst 30 000 kronor i varje enskilt
ärende.
§ tobakslagen
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6.10 Strålskyddslagen (2018:396)
Paragraf

Beslutsrätt

8 kap. 4§ Strålskyddslag

Begära upplysningar eller handlingar som be- Miljö- och hälsoskyddshövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen chef/
som nämnden ansvarar över
inspektör

8 kap. 5 § Strålskyddsförordning
8 kap. 4 och 6§ § Strålskyddslagen

Besluta i anmälningsärende

Besluta i tillsynsärende

8 kap. 5 § Strålskyddsförordningen (2018:506)

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

8 kap. 5§ Strålskyddsförordning ((2018:506)
10 §

8 kap. 7 § Strålskyddslag

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

8 kap. 5§ Strålskyddsförordning ((2018:506)
10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMF2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar
8 kap. 4 och 6§§ Strålskyddslagen

Beslutsfattare

Besluta att förena föreläggande och förbud
enligt strålskyddslagen med (fast) vite om
högst 30 000 kronor för respektive adressat i
varje enskilt ärende

Miljö- och hälsoskyddschef

Besluta att anmäla misstanke om brott till polis eller åklagare

Miljö- och hälsoskyddschef/

2-3 §§ Viteslagen

8 kap. 7 § Strålskyddsförordningen (2018:506)

inspektör
10 kap. 4 § Strålskyddslag

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt Miljö- och hälsoskyddsstrålskyddslagstiftningen
chef/

Kommunens taxa

inspektör

8 kap. 10 § Strålskyddslag

Besluta om rättelse på felandes bekostnad

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

7 Miljöbalk
7.1 Allmänt
I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation rätten att ”Besluta i tillsynsärende” rätt att:
Paragraf

Beslutsrätt
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7 kap. 5 § kommunallag

Miljö- och hälsoskyddsAvge yttrande till polismyndighet och annan likvärdig
myndighet i ärenden som handläggs enligt denna balk. chef/inspektör

Byggchef, Kommunekolog
Miljö- och hälsoskyddsBesluta att lämna klagomål utan åtgärd.
chef/inspektör
Byggchef, Kommunekolog
19 kap. 4 §, 22 kap. Avge yttrande till Mark- och miljödomstol eller Länssty- Miljö- och hälsoskydds4 och 10 §§ och 9 § relse i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av chef/inspektör
förordningen om mil- ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
jöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddschef/Inspektör
Byggchef/kommunekolog
6 kap. 15 § kommu- Besluta att utse ombud att företräda nämnden vid förMiljö- och hälsoskyddsnallag
handling eller förrättning i mål och ärenden vid länssty- chef
21 kap. 1 § resp. 6 § Ansöka hos mark- och miljödomstol resp. förvaltningsviteslagen
rätt om utdömande av vite.

relse, mark- och miljödomstol och andra myndigheter.

7.2 Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap.)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

7.2.1 Tillsyn
2 kap. 2-9 §§, 26
kap. miljöbalken

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.3 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
(6 kap.)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

7.3.1 Yttranden.
6 kap. 24 § miljöbalken

Avge yttrande till verksamhetsutövare vid undersöknings- Miljö- och hälsoskyddssamråd inom ramen för undersökning om betydande mil- chef/inspektör
jöpåverkan.
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6 kap. 30 § miljöbalken

Avge yttrande till verksamhetsutövaren vid avgränsnings- Miljö- och hälsoskyddssamråd inom ramen för en specifik miljöbedömning.
chef/inspektör

6 kap. 6§ och 7§
miljöbalken

Yttra sig vid samråd inom ramen för en undersökning om
betydande miljöpåverkan av plan, program eller ändring.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

6 kap. 40 § miljöbalken

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen i samband med att kungörelse sker.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.4
Skydd av naturen (7 och 8 kap.)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

7.4.1 Tillsynsärenden
7 kap. miljöbalken

Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller för områden som omfattas av
skydd.

Miljö- och hälso- skyddschef
Byggchef
Kommunekolog

7 kap. 22 § första.
respektive andra
stycket miljöbalken

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i vatten- Miljö- och hälso- skyddschef/inspektör
skyddsföreskrifter som kommunen har meddelat eller
om dispens från sådana vattenskyddsföreskrifter, om
det finns särskilda skäl för det

7 kap. 22 § tredje
stycket, första
meningen miljöbalken

Beslut om undantag (tillstånd eller dispens) från vatten- Miljö- och hälso- skyddsskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat i den chef/inspektör
mån länsstyrelsen överlåtit sådan beslutande rätt på
nämnden.

7 kap. 22 § tredjeBesluta i anmälningsärenden om åtgärd inom vattenstycket, andra
skyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på kommumeningen miljönen.
balken

Miljö- och hälso- skyddschef/inspektör

7, 8 och 12 kap.
miljöbalken

Miljö- och hälso- skyddschef/inspektör

Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark.

Byggchef
Kommunekolog

7.4.2 Yttranden
23 § förordningen Avge yttrande till länsstyrelsen, miljödomstol, miljööverom områdomstol m.fl. i ärende angående dispens från andra födesskydd enl. mil- reskrifter om områdesskydd.
jöbalken m.m.

Miljö- och hälso- skyddschef
Kommunekolog

5 § nationalparksförordningen
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Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen, miljödomstol,
miljööverdomstol m.fl. i ärende om dispens från föreskrifter om biotopskydd.

Miljö- och hälso- skyddschef
Kommunekolog

7.5 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.) och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

7.5.1 Tillstånd/anmälan
13 och 18 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

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

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

2.Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett
till befintliga avloppsanordning.

3. Besluta i anmälningsärende för andra avlopp.

13 § tredje stycket Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsförordningen om
anordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom
vissa delar av kommunen.
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

14 § förordningen
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Besluta i anmälningsärenden om ändring av avloppsanordning.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

17 § förordningen
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

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

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

17-18 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Besluta i anmälningsärenden angående värmepumpar.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

37 §§förordningen Besluta i anmälningsärenden angående anordnande av Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
om miljöfarlig
gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning
inom område med detaljplan.
verksamhet och
hälsoskydd
1 kap. 11 § miljöprövnings-förordningen

Besluta i anmälningsärenden vid ändring av en anmälningspliktig verksamhet, om ändringen har betydelse
från störningssynpunkt.

38 § förordningen
om miljöfarlig

Besluta i anmälningsärenden angående:
1. Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.
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verksamhet och
hälsoskydd

2. Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar och strandbad.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

3. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygi- Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
enisk behandling.
4. Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

5. Besluta i andra anmälningsärenden än ovanstående angående hälsoskyddet.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

9 kap. 6§ miljöbal- Besluta i anmälningsärenden angående uppodling av
ken
annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion
2kap. 4 § miljö(verksamhetskod 1.30).
prövningsförord-

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

ning (2013:251)
9 kap. 6§
miljöbalken
29kap. 49§ miljöprövningsförordning (2013:251)

Miljö- och hälsoskyddsBesluta i ärenden angående att lagra icke-farligt avfall
chef/inspektör
som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. (verksamhetskod 90.40)

9 kap. 6§ miljöbal- Besluta i anmälningsärenden angående att återvinna
Miljö- och hälsoskyddsken
ickefarligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som chef/inspektör
29 kap 35§ miljö- kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa (verksamhetskod 90.141).
prövningsförordning(2013:251)
9 kap. 6§ miljöbal- Besluta i anmälningsärenden angående att avvattna
Miljö- och hälsoskyddsken
ickefarligt eller farligt avfall, om mängden avfall som be- chef/inspektör
29 kap 39§ miljö- handlas är högst 2 000 ton per kalenderår (verksamhetskod 90.375).
prövningsförordning(2013:251)
9 kap. 10 § miljöbalken

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta grundvattentäkt inom område där knapphet på sött grundvatten råder eller befaras uppkomma.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.5.2 Tillstånds-/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter
39 § förordningen
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd (Lokala föreskrifter §
3)

Besluta i ärende om tillstånd att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
Besluta i ärende om tillstånd att:
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40 och 42 §§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälso- Inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
skydd

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

(Lokala föreskrifter § 2)

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

40 & 42§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
(Lokala hälsoskydds föreskrifter
§ 11)

Besluta i ärende om dispens från förbud som gäller enligt lokala föreskrifter för Lidköpings kommun för att
skydda människors hälsa och miljön, om det finns särskilda skäl eller det är uppenbart att risk för olägenhet
från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

40 § förordningen
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor
Miljö- och hälsoskyddsför utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det chef/inspektör
behövs för att hindra att olägenheter för människors
hälsa uppkommer.

7.5.3 Tillsynsärenden
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

9 kap. 9 § miljöbalken Förordningen om miljö- Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpfarlig verksam- ning av ohyra och andra skadedjur.
het och hälsoskydd 34 §

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

9 kap. 14 § miljöbalken

Underrätta smittskyddsläkare om iakttagelser som kan
vara av betydelse för smittskyddet för människor.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

9 kap. 15 § miljöbalken

För att förhindra spridning av sjukdom låta förstöra före- Miljö- och hälsoskyddsmål av personlig natur eller låta avliva sällskapsdjur
chef
som innehas av privatpersoner.

26 kap. 9 § miljöbalken

Besluta om förbud mot bad på viss plats.

Miljö- och hälsoskyddschef

Besluta om förbud mot eller villkor för användning
av dricksvatten från enskild vattentäkt.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

jfr. SNFS 1996:6
och SOSFS
2004:7
26 kap. 9 § miljöbalken
jfr. Socialstyrelsens allmänna
råd om försiktighetsmått för
dricksvatten
(SOSFS 2003:17)
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9 kap. 7 § miljöbalken och 12-16
och 18 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar Miljö- och hälsoskyddsdimensionerade för högst 25 personekvivalenter.
chef/inspektör

9 kap. miljöbal- Besluta i tillsynsärenden angående:
ken förordningen om miljö- 1. Miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen Miljö- och hälsoskyddsom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har bechef/inspektör
farlig verksamteckningen A eller B
het och hälso2. Miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen Miljö- och hälsoskyddsskydd
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C

chef/inspektör

3. Miljöfarlig verksamhet i övrigt

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

6 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

Bevilja anstånd när det gäller inlämnande av miljörapport i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen och tre månader med textdelen, om det
finns särskilda skäl.

Miljö- och hälsoskyddschef

1 kap. 25 § Industriutsläpps-förordningen

Föreläggande om avhjälpande av brist i statusrapport
Miljö- och hälsoskyddssom inlämnats enligt 1 kap. 24 § Industriutsläppsförord- chef/inspektör
ningen och inte uppfyller kraven enligt 1 kap. 24 §
samma förordning.

9 kap. miljöbalken Besluta i andra tillsynsärenden än ovanstående angående hälsoskyddet.
och föreskrifter
meddelade med
stöd av miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.5.4 Yttranden m.m.
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

22 och 26 §§ för- Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende anordningen om mil- gående mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet.
jöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 1 kap.
11 § Miljöprövningsförordningen

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.6 Förorenade områden (10 kap.)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

7.6.1 Tillsynsärenden
10 kap. 12 § miljöbalken

Beslut i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde.
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10 kap. 2-4 §§
miljöbalken

Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är efterbehandlingsansvarig
att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder.

10 kap. 14 §, 18- Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada och av allvarlig miljöskada.
21 §§ Förordningen (1998:940)
om allvarliga miljöskador

Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

2 kap. 31 2-3 Miljötillsynsförordningen
28 § förordningen
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap. miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.7 Vattenverksamhet (kap. 11)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

7.7.1 Tillsynsärenden
Besluta i tillsynsärende angående markavvattning.

Miljö- och hälsoskyddschef
Kommunekolog

Besluta i tillsynsärende angående vattenverksamhet i
övrigt.

Miljö- och hälsoskyddschef

7.7.2 Yttranden
11 kap. 9 och 13
§§ miljöbalken

Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående tillstånd till vattenverksamhet.

Miljö- och hälsoskyddschef
Kommunekolog

21 § Förordning
(1998:1388) om
vattenverksamhet
11 kap. 9 och 13 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående
§§ miljöbalken
tillstånd till markavvattning.
21 § Förordning
(1998:1388) om
vattenverksamhet

Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärenden för vattenverksamhet.

Miljö- och hälsoskyddschef
Kommunekolog

Miljö- och hälsoskyddschef
Kommunekolog

7.8 Jordbruk och annan verksamhet (kap. 12)
Paragraf

Beslutsrätt
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7.8.1 Tillstånds-/dispensbeslut
36 § Statens jord- Om det finns särskilda skäl medge undantag från
bruksverks förebestämmelserna (stallgödselspridning)
skrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring
(SJVFS 2004:62)

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.8.2 Tillsyn
12 kap. 11 § och

Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller stängselgenombrott/dikes-genombrott, dock inte om beslutet
innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Miljö- och hälsoskyddschef

12 kap. §0 §

Beslut och föreläggande enligt 12 kap 10§ miljöbalken
och förordningen om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915

Miljö- och hälsoskyddschef

12 kap. 6 § miljöbalken

Besluta i tillsynsärende angående verksamhet eller åtgärd som kan väsentligt ändra eller skada naturmiljön,
dock inte om beslutet innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Miljö- och hälsoskyddschef

26 kap. 11 §

jfr. 31 kap. 11
miljöbalken

jfr. 31 kap. 4 § 5
p. och 31 kap. 7 §
miljöbalken
(anm. tillsynsärenden angående skötsel av jordbruksmark; se under rubriken Naturvård/tillsynsärenden)

7.8.3 Yttranden
12 kap. 9 § förAvge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för
ordningen om mil- djurhållning och gödselhantering.
jöhänsyn i jordbruket

Miljö- och hälsoskyddschef

12 kap. 6 § miljöbalken och 9 §
förordningen om
täkter och anmälan för samråd

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att ändra eller skada naturmiljön.

Kommunekolog

7.9 Kemiska produkter & Biotekniska organismer (kap. 14)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

7.9.1 Tillstånds-/dispensbeslut
2 kap 40-41 §§
Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för spridning Miljö- och hälsoskyddsFörordning
av växtskyddsmedel.
chef/inspektör
(2014:425) om
bekämpnings-medel
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2 kap 40-41 §§
Beslut i ärende om undantag från informationsplikten
Miljö- och hälsoskyddsFörordning
för den som avser att sprida biocidprodukter på en plats chef/inspektör
(2014:425) om
som allmänheten har tillträde till.
bekämpnings-medel
14 kap. 9 § Miljöbalken

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

39 § Förordning
Besluta i ärenden om dispens för spridning av växt(2014:425) om
skyddsmedel på ängs- och betesmarker
bekämpnings-medel
Förordning om
fluorerade växthusgaser
(2016:1128) och
Förordning om
ozonnedbrytande
ämnen
(2016:1129)
6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel
4 kap 4§ Naturvårdsverkets föreskrifter (2015:3)
om spridning av
vissa biocidprodukter
3 kap. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och
vattenförorening
vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor
(NFS 2017:5)

Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Besluta i anmälningsärende om anläggningar som inne- Miljö- och hälsoskyddshåller fluorerade växthusgaser och ozonnedrytande äm- chef/inspektör
nen

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning
av växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Beslut i ärenden om information om spridning av biocider.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Besluta i ärenden om information vid installation av cisterner.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.9.2 Tillsynsärenden
Paragraf

Beslutsrätt

Miljöbalken 14
Besluta i tillsynsärende om spridning av växtskyddsmedel
kap. och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel

Beslutsfattare
Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Naturvårdsverkets Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vatten- Miljö- och hälsoskyddsförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.
chef/inspektör
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och vattenförorening vid hantering
av brandfarliga
vätskor och spilloljor (NFS
2017:5)
Förordning om
fluorerade växthusgaser
(2016:1128) och
Förordning om
ozonnedbrytande
ämnen
(2016:1129)

Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller Miljö- och hälsoskyddsfluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. chef/inspektör

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

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

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter
och biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

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

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.10 Avfall och Producentansvar (kap. 15)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

7.10.1 Tillstånds-/dispensbeslut
45 § Avfallsförord- Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller
ningen
annan återvinning/annat bortskaffande om annat avfall
än trädgårdsavfall.

Miljö-och hälsoskyddsinsp.

Avfallsförordningen

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i avfallsförordningen.

Besluta om dispens eller kräva in uppgifter
Förordning
(2013:253) om
avfallsförbränning
av avfall

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

7.10.2 Tillsynsärenden
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

45§ Avfallsförordningen

Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning
eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
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59§ avfallsförordningen

Begära in uppgifter från anteckningar.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

15 kap. 29 §§ mil- Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall.
jöbalken

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

15 kap. 26§

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Besluta i tillsynsärende om förbud mot nedskräpning.

7.10.3 Yttranden
42 § avfallsförord- Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till
ningen(2011:927) yrkesmässig transport av avfall.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

42 § avfallsförord- Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan
ningen (2011:927) om transport av avfall.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

46§ avfallsförordningen(2011:927)

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan
om yrkesmässigt insamlande eller för annans räkning
ombesörjande av bortskaffande eller återvinning av avfall.

7.11 Tillstånd (kap. 22)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

22 kap. 25 §
tredje stycket miljöbalken

Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol i beslut om tillstånd överlåtit åt tillsynsmyndigheten
att fastställa.

Miljö-och hälsoskyddschef

7.12 Omprövning (kap. 24)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

24 kap. 8 § miljöbalken

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärende- Miljö- och hälsoskyddsgrupp omfattar också rätt att besluta att på ansökan av chef
tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser
och villkor i ett tillståndsbeslut.

7.13 Tillsyn m.m. (kap. 26)
Paragraf

Beslutsrätt

26 kap. 2 § miljöbalken

Besluta om överlämnande av ärende för åtalsprövning i
sådana fall där lagstiftningen anger att det finns misstanke om brott.

26 kap. 9 § och
19§ miljöbalken

26 kap. 13 § miljöbalken

26 kap. 14 § miljöbalken

Beslutsfattare

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
Byggchef/
Kommunekolog
Besluta att meddela föreläggande och förbud utan vite. Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
Byggchef/
Kommunekolog
Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättsha- Miljö- och hälsoskyddsvare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderätts- chef/inspektör
Byggchef/
havares namn och adress.
Kommunekolog
Besluta att förena förelägganden eller förbud med vite
Miljö- och hälsoskyddsom högst 25 000 kronor i varje enskilt ärende.
chef
Byggchef
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26 kap. 15 § miljöbalken

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

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
Byggchef/
Kommunekolog

26 kap. 18§ miljö- Beslut om rättelse på den felandes bekostnad, om risbalken
ken för allvarliga skador eller andra särskilda skäl motiverar att rättelse bör göras genast

Miljö- och hälsoskyddschef
Byggchef

26 kap. 19 §
tredje stycket miljöbalken

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.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

26 kap. 20 § miljöbalken

Besluta att förelägga den som bedriver miljöfarlig
verksamhet att avge miljörapport.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

26 kap. 21 § miljöbalken

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller Miljö- och hälsoskyddsvidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som chef/inspektör
Byggchef/
behövs för tillsynen.

26 kap. 22§ första
stycket första och
andra meningen
miljöbalken

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller Miljö- och hälsoskyddsvidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder
chef/inspektör
eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar
av verksamheten och dess verkningar som behövs för
tillsynen.

26 kap. 22 §
första stycket
tredje meningen
miljöbalken

Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet
och dess verkningar i stället skall utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan undersökning
(om kostnaden för undersökningen inte överstiger 50
000 kr).

Miljö- och hälsoskyddschef

26 kap. 22 §
tredje stycket miljöbalken

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

Miljö- och hälsoskyddschef

26 kap. 26 § miljöbalken

Besluta att beslut ska gälla även om det överklagas.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
Byggchef/
Kommunekolog

Kommunekolog

7.14 Avgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
(kap. 27)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

27 kap. 1 § miljöbalken, kommunens taxa

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör
Byggchef
Kommunekolog

9 kap. 5 § Förord- Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas
ning (1998:940)
om avgifter för

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

Byggchef/
Kommunekolog
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prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Kommunens taxa

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enlig kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddschef
Byggchef

7.15 Tillträde m.m. (kap. 28)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

28 kap. 1 och 8
§§ miljöbalken

Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till
fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra
åtgärder för att myndighetens uppgifter ska kunna utföras.

Miljö- och hälsoskyddschef

jfr. 31 kap. 10 §
miljöbalken
28 kap. 7 § miljöbalken

Byggchef

Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada Miljö- och hälsoskyddschef
mätapparat eller liknande utrustning som behöver sätByggchef
tas ut vid undersökningar.

7.16 Sanktioner m.m. (kap. 30 - 33)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

30 kap. 3 § miljö- Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger
balken och förord- 30 000 kr.
ningen om miljösanktionsavgifter

Miljö- och hälsoskyddschef

33 kap. 4 §

Miljö- och hälsoskyddschef

miljöbalken

Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller
saneringsförsäkring att fullgöra sin skyldighet att bidra
till försäkringarna.

8 Gaturenhållning och skyltning
8.1 Lag med särskilda bestämmelser om Gaturenhållning och
skyltning (SFS 1998:814)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare
8.1.1

12 §

Tillsynsärenden

Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärenden
om renhållning.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

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

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Godkännande av plats för nedgrävning av självdött/avli- Miljö- och hälsoskyddsinvat hästdjur enligt Förordning (2006:814) om foder och spektör
animaliska biprodukter.
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10 Smittskydd
10.1 Smittskyddslagen (SFS 2004:168)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Avge yttranden till länsstyrelse och annan myndighet i
ärenden som handläggs enligt denna lag.

Miljö- och hälsoskyddschef/inspektör

11 Livsmedelsområdet
11.1 Livsmedelslagen (2006:804)
Livsmedelsförordningen (2006:813)
Paragraf
22 § LL

23 § LL
Viteslagen
(1985:206)
23 §§ LL
4 § Viteslagen
(1985:206)
23 § LF
24 § första och
andra styckena LL,
34 § LF
24 § tredje
stycket LL, 34 §
LF

27 § LL

33 § LL
26 § LL

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Beslut att meddela förelägganden och förbud
utan vite som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-produkter
och de föreskrifter som meddelats med stöd av
lagarna, de EU och EG -bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna
Beslut att förena föreläggande och förbud med
(fast) vite upp till 25 000 för respektive adressat
i varje enskilt ärende

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller
om 10 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds
Beslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning

Miljö- och hälsoskyddschef

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på
ägarens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 50 000 kronor.
Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för
något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av
6 § 6 LL.
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar
för sådan begäran föreligger.
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas.

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen,
de föreskrifter och beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut
som har meddelats med stöd av EU eller EGbestämmelserna.

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör
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25 § LL

F 2017/625 Art
138 2 c
F 2017/625 Art
138 2 d

F 2017/625 Art
138 2 e
F 2017/625 Art
138 2 g

F 2017/625 Art
138 2 h

F 2017/625 Art
138 2 i

30 c LL och 39 a
– 39 i LF
8 § LF

Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta
och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprida eller
misstänks spridas genom livsmedel
Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att korrigerande information
ska förmedlas till konsumenterna.
Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i
unionen eller exporteras samt förbjuda att de
återsänds till den avsändande medlemsstaten
eller beordra att de återsänds till den avsändande medlemsstaten.
Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens.

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga fall tilllåta att varorna används för andra ändamål än
de som de ursprungligen var avsedda för.
Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs
under en lämplig tidsperiod.
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
Besluta om sanktionsavgift inom nämndens
kontrollområde om högst 30 000 kronor.
Besluta om skyldighet för den som är syssel-satt
med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska
skäl.

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör
Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Miljö- och hälsoskyddschef
Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

11.2 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

3-6 §§ FAOKL
Kommunens taxa

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföreMiljö- och hälsoskyddschef/
tag samt om årlig kontrollavgift.
inspektör

13-14 §§ FAOKL

Besluta om avgift för registrering.

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

10 § FAOKL
Kommunens taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften.

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Art. 79 2 c och art.
83 p 1 2017/625

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

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

Besluta om avgift för importkontroll

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

11-12 § FAOKL
Förordning
2006:812 11-12
§§
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11.3 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
(LFAB)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

23 § LFAB 12 §
FFAB

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

Miljö- och hälsoskyddschef/

Beslut att förena föreläggande och förbud med
(fast) vite upp till 25 000 kr för respektive
adressat i varje enskilt ärende.
Besluta att förena föreläggande eller förbud
med löpande vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller med 10 000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.
Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans
värde kan antas understiga 50 000 kronor
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger.
Besluta om sanktionsavgift upp till 30 000 kr 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

Miljö- och hälsoskyddschef

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

Miljö- och hälsoskyddschef/

24 § LFAB
Viteslagen
24 § LFAB Viteslagen

25 § LFAB

27 § LFAB

30 a – 30 e §
LFAB

33 § LFAB

inspektör

Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör
Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör
Miljö- och hälsoskyddschef

inspektör

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

3-6 §§ FAOKF
Kommunens
taxa
11 § FAOKF
Kommunens
taxa

Beslutsrätt

Beslutsfattare

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare
som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift.
Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften

Miljö- och hälsoskyddschef/
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1 Art 79 2 c och
art 83 p 1
2017/625

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

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

12-13 § FAOKL

11.5 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS
2017:2)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

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

Besluta om fastställande av program för faroanalysMiljö- och hälsoskyddschef/
enligt 2 c § samt undersökningsprogram och dess
inspektör
parametrar, provtagningspunkter och frekvensen
av normal respektive utvidgad undersökning.

11.6 Livsmedelsverkets föreskrifter om rapporteringsskyldighet
för tillsynsmyndigheter (LIVSFS 2009:13)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

2-3 §§

Till Livsmedelsverket lämna de uppgifter om tillsynen
som verket särskilt beslutar om.

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

12 Övrig verksamhet
12.1 Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i
småhus
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare
12.1.1

5§

Yttranden m.m.

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende radonbidrag

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

12.2 Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot
människors hälsa (LSI)
Paragraf

Beslutsrätt

Beslutsfattare

4 § LSI

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

Miljö- och hälsoskyddschef/
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23§ LSI

Låta undersöka fartyg i hamn.

Miljö- och hälsoskyddschef/
inspektör

22 och 23 §§ LSI

24 § LSI
17 § LSI

Vidta de åtgärder som behövs för att i hamnen utrota
insekter, råttor och andra djur som vanligen är bärare
av smittämnen som utgör en hälsorisk för människor
och för att skydda hamnens anläggningar mot sådana djur.
Utfärdande av intyg.

Miljö- och hälsoskyddschef/

Besluta att vidta åtgärder mot fartyg som krävs för att
skydda människors hälsa.

Miljö- och hälsoskyddschef/

inspektör
Miljö- och hälsoskyddschef

inspektör
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