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Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning 

Juridiska förutsättningar för delegering 
De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 
kap. §§ 37 – 40 § samt kap. 7 §§ 5 – 8 kommunallagen KL (2017:725). 

 
Vad som i övrigt gäller för delegering av beslutanderätten 

 
Överordnads rätt att fatta beslut i ärendetyper som delegerats 

 
En delegat som har delegation att fatta beslut inom en viss typ av ärenden, får 
överlämna ärendet till överordnad eller till samhällsplaneringsnämnden för avgörande. 
Det kan till exempel handla om särskilt känsliga ärenden avseende till exempel 
tillsynsbeslut (myndighetsutövning). 

 
Tillförordnad tjänsteman (ersätter ordinarie delegat) 

 
Samma rätt att fatta beslut på delegation som för delegat, gäller för den som är 
tillförordnad på den tjänst som delegationen avser. Detta ska i förekommande fall 
dokumenteras skriftligt där det ska framgå vem och under vilken tid tillförordnandet 
gäller. En nämnd har befogenhet att när som helst – till exempel på grund av missbruk 
av delegeringsbefogenheten, arbetskonflikt eller annan anledning – återkalla delegering. 
Däremot kan ett beslut som redan fattats med stöd av delegering i princip inte återtas, 
eftersom nämnden inte har någon omprövningsmöjlighet. Ett beslut som har fattats på 
delegation gäller. Nämnden, förvaltningschefen eller någon annan kan inte ändra ett 
sådant beslut. 
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Skillnad mellan verkställighet och delegering 
Beslut som fattas inom ramen för ren verkställighet är inte delegering i 
kommunallagens mening och kan därför till exempel grundas på instruktioner eller 
befattningsbeskrivningar. Exempel på beslut av verkställande karaktär är bland annat 
debitering av olika former av avgifter. Avgifter utgår i allmänhet från riktlinjer där det 
sällan eller aldrig finns utrymme för någon subjektiv bedömning. 

 
Kännetecknande för ett delegeringsbeslut är bland annat att det finns alternativa 
lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar till 
grund för sitt beslut. 

 
Samhällsplaneringsnämnden är ansvarig 
Samhällsplaneringsnämnden kan delegera beslutanderätten men ansvaret för beslutet 
ligger kvar hos samhällsplaneringsnämnden. 

 
Delegationsordning 
Med stöd av kap. 6 § 37 KL delegeras beslutsrätten inom ramen för 
samhällsplaneringsnämndens förvaltningsområde och anvisade anslag enligt 
följande. 

 
Vidaredelegering 
Förvaltningschefen får i samtliga ärendetyper vidaredelegera beslutanderätten till 
annan anställd inom kommunen (KL kap. 7 § 6). Vilka ärendetyper och till vem 
beslutanderätten är vidaredelegerad ska i förekommande fall dokumenteras och 
anmälas till samhällsplaneringsnämnden. Vidaredelegerade beslut ska anmälas till 
förvaltningschefen. 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats på delegation ska anmälas av delegaten vid 
Samhällsplaneringsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Anmälan ska ske 
enligt Samhällsplaneringsnämndens rutin. 

 
Definitioner 

 
Ordförande Samhällsplaneringsnämndens ordförande. Vid ordförandes 

frånvaro eller förfall; nämndens vice ordförande. 
 

Vice ordförande 1:e vice ordförande. Vid 1:e vice ordförandes frånvaro eller 
förfall; nämndens 2:e vice ordförande. 

 
Förvaltningschef Utsedd chef för förvaltningen. 
 
Enhetschef Utsedd chef för enhet 

 
Handläggare Med handläggare avses någon av de anställda på 

samhällsplaneringskontoret som har den aktuella ärendegruppen 
ingående bland sina arbetsuppgifter eller i tjänst som samordnare 
eller chef har ett ansvar över den aktuella ärendegruppen. 
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I delegationsordningen används följande förkortningar: 
 

Förkortning Beskrivning 
SPN Samhällsplaneringsnämnden 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AL Anläggningslagen 

BBR Boverkets byggregler 

BFS Boverkets föreskrifter 

EG Europaparlamentets och rådets förordning 

EKS Europeiska konstruktions-standarder (eurokoder) 

FAOKL Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

FBL Fastighetsbildningslagen 

FFAB Förordning om foder och animaliska biprodukter 

GDPR Dataskyddsförordningen (The General Data Protection 
Regulation) 

KF Kommunfullmäktige 

KL Kommunallagen 

 Lag om bostadsanpassningsbidrag 

LF Lag om färdigställandeskydd 

LFAB Lagen om animaliska biprodukter 

LL Ledningsrättslagen 

LL 
 
  LF                                  

Livsmedelslagen 

Livsmedelsförordningen 

LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrift 

MB Miljöbalken 

NFS Naturvårdsverkets föreskrifter 

OSL Offentlighets- och sekretesslag 

PBF Plan- och byggförordningen 

PBL Plan- och bygglagen 

SFS Svensk författningssamling 



SJVFS 

SLVFS 

SNFS 

SSMFS 

TF 

Statens jordbruksverks föreskrifter 

Statens livsmedelsverks förskrifter 

Statens naturvårdsverks föreskrifter 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

Tryckfrihetsförordning 
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1. Övergripande ärenden 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
1.1 37 – 39 § FL Besluta om rättelse/ omprövning av beslut som delegaten fattat. Förvaltningschef 

 
Enhetschef för 
miljöenheten 

 

1.2 36 § FL Rättelse av skrivfel eller liknande. Handläggare  

1.3 45 § första stycket andra 
meningen FL 

Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent. Förvaltningschef 
 
Enhetschef för 
miljöenheten 

 

1.4  Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
beslut som delegaten själv fattat. 

Förvaltningschef 
 
Enhetschef för 
miljöenheten 

 

1.5 Tryckfrihetsförordnin 
gen (SFS 1949:105), 
OSL 
(2009:400) 

Rätt att fatta beslut om att sekretessbelägga handling, vägra lämna 
ut handling eller att lämna ut handling med förbehåll. 

Förvaltningschef 
 
Enhetschef för 
miljöenheten 

 

1.6 Övrigt Efter granskning och utvärdering av anmälan eller rapport, inlämnad i 
enlighet med gällande lagstiftning eller begärd i nämndbeslut, besluta 
om godkännande av rapporten eller att anmälan ska lämnas utan 
åtgärd eller erinran. 

 
Besvara remisser och avge yttranden till annan myndighet i ärenden 
som saknar principiell betydelse och som i övrigt bedöms vara 
rutinartade eller av mindre vikt, samt i övrigt i ärenden där nämndens 
uppfattning finns redovisad eller kan anses vara självklar eller där 
yttrandet inte kräver något ställningstagande utan kan begränsas till 
lämnande av faktabaserad information. 

 
Föreslå kompletteringar av ansökan, anmälan eller annat 
beslutsunderlag till annan myndighet inför nämndens beslut i 
remissärende av principiell betydelse eller i ärende som ej är 
rutinartat eller av mindre vikt. 

Handläggare  



1.7  Deltagande för förtroendevalda i kurser/utbildning, konferenser, 
samråd med mera inom nämndens verksamhetsområde. 

Ordförande, vice 
Ordförande 

 

1.8  Rätt att besluta om förrättningar för 1:e och 2:e vice ordförande. Ordförande  

1.9  Rätt att besluta om förrättningar för ordförande. Vice ordförande  

1.10 12 kap. 5 § PBL 
6 kap. 39 § KL 

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. 

Ordförande Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

1.11  Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en 
ansökan/framställning har återkallats eller förfrågan förfallit av 
annan anledning. 

Handläggare  

1.12 14 § första stycket FL Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen av ett ärende. 

Förvaltningschef  

1.13 14 § andra stycket FL Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag 
inte längre får medverka i ärendet. 

Förvaltningschef  

1.14 15 § första stycket FL Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 
15 § första stycket FL. 

Förvaltningschef  

1.15 15 § andra stycket FL Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets 
behörighet genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 
15 § första stycket FL. 

Förvaltningschef  

1.16 21 § FL Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren. Handläggare  
1.17  Utfärdande av fullmakt att föra nämndens talan inför domstol, 

andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 
Ordförande Handling: diariet ByggR 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

1.18 7 kap. 6 § KL 
12 kap. 5 § PBL 

Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i 
kommunen, i den mån beslutanderätt enligt denna 
delegationsordning delegerats till förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Förvaltningschef  

1.19  Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en 
ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan 
anledning. 

Handläggare  
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Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
1.20 20 § andra stycket FL Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar 

att den inte kan tas upp till prövning. 
Handläggare  

1.21 Beslutsattestanter Utse beslutsattestanter med ersättare. Förvaltningschef  

1.22  Fatta beslut om att ansöka om statsbidrag. Förvaltningschef 
 
Enhetschef för 
miljöenheten 

 

1.23 Avskrivning Bokföringsmässig avskrivning av fordran upp till ett basbelopp. Förvaltningschef Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

1.24 Avskrivning Bokföringsmässig avskrivning av skuld vilken inte avskrivs enligt 
gällande redovisningsprinciper. 

Förvaltningschef Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

1.25 Avskrivning Beslut om avskrivning eller nedsättning av skuld samt 
ackordsuppgörelse /skuldsanering med belopp upp till ett 
prisbasbelopp. 

Förvaltningschef Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

1.26 
 
 

 

Anstånd Beviljande av anstånd och förlängd kredittid i form av 
avbetalningsplan i enlighet med gällande riktlinjer. 
Avser 1 – 90 dagar och högst två prisbasbelopp. 

Handläggare = 1–
30 dagar 
Förvaltningschef 
= 31-90 dagar 

Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

1.27 Förvaltningslag (2017:900) 
45 § 

Rättidsprövning vid överklagande av beslut om att anta detaljplan Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
 



 
 

2. Plan- och bygglagen (PBL) och speciallagstiftning 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
2.1 5 kap. 2 § PBL Beslut i ärenden om planbesked, när beslutet är förenligt med 

gällande översiktsplan. 
Handläggare Handling: diariet ByggR 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.2 5 kap. 4 § PBL Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får 
lämnas senare än inom fyra månader från begäran om sådant 
besked. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.3 5 kap. 10 § a PBL Begäran om planeringsbesked. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.4 9 kap. 46 § PBL Om en anmälan är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid samt upplysa att ansökan kan komma att 
avvisas eller att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

2.5 9 kap. 22 § PBL Om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller 
förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid samt upplysa att ansökan kan komma att 
avvisas eller att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte 
följs. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

2.6 9 kap. 46 § PBL Avvisa en anmälan som trots föreläggande enligt 9:46 PBL är så 
ofullständig att den inte kan prövas i sak. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

2.7 9 kap. 22 § andra stycket 
PBL 

Avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9:22 första stycket 
PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i sak. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
2.8 6 kap. 9 PBF Begäran om att en anmälan och andra sådana handlingar som avses 

i 9 kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de är lämpliga för 
arkivering. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.9 6 kap. 9 PBF Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan 
och andra sådana handlingar som avses i 9 kap. 21 § PBL ska vara 
utförda så att de är lämpliga för arkivering. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.10 9 kap. 45 § PBL sista 
stycket 

Beslut om förlängning av handläggningstiden i ärende om anmälan 
en gång i högst 4 veckor utöver de ursprungliga 4 veckorna. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.11 9 kap. 27 § tredje stycket 
PBL 

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

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.12 9 kap. 42 § a andra 
meningen PBL 

Beslut om att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får 
verkställas tidigare än fyra veckor efter att beslutet kungjorts enligt 
9 kap. 41a § PBL om ett väsentligt allmänt intresse kräver det. 

Förvaltningschef Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 



 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Bygg, mark- och rivningslov för åtgärder inom planlagt 
Område 

Delegat Former för anmälan 

2.13 9 kap. 30 § PBL Beslut om bygglov i följande ärenden: 
 
Nybyggnad av en- och tvåbostadshus som inte hänför sig till 
rad- eller kedjehusbebyggelse. 

 
Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. 

 
Tillbyggnad av flerbostadshus med högst 50 kvadratmeter 
byggnadsarea. 

 
Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. 

 
Ändrad användning av byggnad för bostäder upp till 4 bostäder. 

 
Nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning för vård, skola, 
tillfällig vistelse, besöksanläggningar och tekniska anläggningar med 
högst 200 kvadratmeter byggnadsarea. 

 
Nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning för verksamhet, 
handel, hantverk eller kontor med högst 1 000 kvadratmeter 
byggnadsarea. 

 
Nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning av industri eller 
lager med högst 10 000 kvadratmeter byggnadsarea. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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Nr Föreskrifter/ villkor Bygg, mark- och rivningslov för åtgärder inom planlagt 
Område 

Delegat Former för anmälan 

2.14 9 kap. 31 § b, c, d 
respektive 9 kap. 35 § 
PBL 

Vid beslut om bygglov och marklov innefattar delegationen rätt att 
medge liten avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelser 
om avvikelserna är förenliga med syftet med planen eller 
bestämmelserna. Avvikelserna ska vara godkända av sakägare och 
övrigt berörda. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.15 9 kap. 34 § PBL Beslut om rivningslov som inte avser en byggnad eller en 
byggnadsdel som bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 
konstnärliga värde. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.16 9 kap. 11-13 §§ PBL 
9 kap. 35 § PBL 

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

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Bygg, mark- och rivningslov för åtgärder utom planlagt 
Område 

Delegat Former för anmälan 

2.17 9 kap. 31 § PBL Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, inom ramen för de 
villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. 

 
Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. 

 
Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. 

 
Nybyggnad av tekniska anläggningar med högst 50 kvadratmeter 
byggnadsarea. 

 
Ny- eller tillbyggnad för handel, hantverk, kontor, tekniska 
anläggningar eller verksamhet där verksamheten redan är 
etablerad med högst 200 kvadratmeter byggnadsarea. 

 
Nybyggnad eller tillbyggnad av industri och lager där 
verksamheten redan är etablerad med högst 1000 
kvadratmeter byggnadsarea. 

 
Nybyggnad eller tillbyggnad av byggnad för flerbostadshus, 
vård, skola, tillfällig vistelse och besöksanläggningar där 
verksamheten redan är etablerad med högst 50 
kvadratmeter byggnadsarea. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.18 9 kap. 30-31 § Beslut om bygglov för inredande av någon ytterligare bostad 
eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.19 9 kap. 30-31 § Beslut om bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt 
påverkar byggnadens eller områdets utseende. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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Nr Föreskrifter/ villkor Lov för övriga åtgärder inom och utom planlagt område Delegat Former för anmälan 
2.20 9 kap. 30-31 § samt 6 kap. 

1, 2 §§ PBF 
Beslut om bygglov för nybyggnad eller väsentlig ändring av 
upplag eller materialgårdar, fasta cisterner, murar, plank, 
parkeringsplatser samt mindre master under 20 meter.  
Transformatorstation, vindskydd, grillkåta eller därmed 
jämförliga små byggnader. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.21 9 kap. 30-31 § samt 6 kap. 
3, 4 §§ PBF 

Beslut om bygglov för uppsättande eller väsentlig ändring av 
skyltar eller ljusanordningar. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.22 9 kap. 30-31 § 
9 kap. 14 § PBL 

Beslut om prövning av åtgärd som inte kräver lov. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.23 9 kap. 19 § PBL Beslut om villkorsbesked. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.24 9 kap. 8 § första stycket 
2b PBL 

Ärende om att i område av värdefull miljö ge lov för att 
underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som 
avses i 8:13 PBL i den utsträckning som framgår av 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.25 9 kap. 33 § PBL 
9 kap. 33 a § PBL 
(upphävs 2023-05-01 
genom (2017:267) 

Beslut om tidsbegränsat bygglov. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.26 9 kap. 33 § andra stycket Beslut om förlängning av tidsbegränsat lov. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.27 9 kap. 9 § Beslut om lov för ändamål av säsongskaraktär. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Genomförande av mark-, bygg- och 
rivningsåtgärder 

Delegat Former för anmälan 

2.28 10 kap. 22 § första stycket 
2 PBL 

Beslut om föreläggande för byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för nämndens 
prövning i frågan om startbesked. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.29 10 kap. 23 § PBL Beslut om startbesked. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.30 3 § LFS Prövning av behov och beslut i frågan 
ofärdigställandeskydd behövs eller inte för vissa 
åtgärder som anges i lagen. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.31 10 kap. 18 § andra stycket 
PBL 

Beslut om att det inte behövs någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.32 1:21 Boverkets byggrelger, 
BFS 2011:6 med ändring 
till och med BFS 2019:2 

Beslut i ett startbesked att medge mindre avvikelse 
från föreskrifter i Boverkets byggregler om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli 
tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.33 10 kap. 4 § PBL Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked har getts. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.34 10 kap. 13 § PBL Beslut om att utse ny kontrollansvarig. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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Nr Föreskrifter/ villkor Genomförande av mark-, bygg- och 
rivningsåtgärder 

Delegat Former för anmälan 

2.35 Avdelning A, 3 § 
Boverkets 
konstruktionsregler EKS 
11 (BFS 2011:10) med 
ändringar till och med 
BFS 2019:1 

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

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.36 10 kap. 29 § PBL Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.37 10 kap. 36 § PBL Beslut om interimistiskt slutbesked. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.38 10 kap. 34 § PBL Beslut om slutbesked. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.39  Godkänna reviderad handling för mindre åtgärder, som inte kräver 
bygglov, i ett redan beviljat bygglov. 
Gäller både inom och utom planlagt område. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder Delegat Former för anmälan 
2.40 11 kap. 9 § PBL Besluta att begära biträde av Polismyndigheten för 

tillträde. 
Anmärkning: kan medföra ersättningsskyldighet enligt 14 
kap. 2 § PBL9. 

Förvaltningschef Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.41 11 kap. 7 § PBL Beslut om ingripandebesked. Förvaltningschef Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.42 11 kap. 30-32 §§ PBL Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. Förvaltningschef Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.43 11 kap. 33 § p. 1 PBL Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister. 

Förvaltningschef 
 
Handläggare 

Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.44 11 kap. 33 § PBL 
11 kap. 37 § PBL 

Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av ett 
byggnadsverk, inklusive hissar och andra motordrivna anordningar, 
dock utan vite i andra fall än vad avser förbud som meddelas med 
stöd av att hela eller delar av byggnadsverk som avses med förbudet 
har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig 
i eller i närheten av byggnadsverket. 

Förvaltningschef 
 
Handläggare 

Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.45 11 kap. 35 § PBL Beslut om att entlediga och utse ny kontrollansvarig. Förvaltningschef Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

2.46 11 kap. 39 § PBL Beslut om ansökan om handräckning för tillträde eller för 
genomförande av en åtgärd som avses med ett föreläggande som 
meddelats med stöd av 11 kap. 19 – 25 §§ PBL. 

Förvaltningschef Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.47 8 kap. 6 PBF Beslut om föreläggande för den som äger eller annars ansvarar för 
hiss eller annan motordriven anordning i byggnadsverk att se till att 
anordningen kontrolleras (särskild besiktning). 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 
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Nr Föreskrifter/ villkor Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder Delegat Former för anmälan 
2.48 12 kap. 8, 9, 11 §§ PBL 

12 kap. 8 a § PBL 
Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa för ärenden enligt 
PBL, inklusive uttag av avgift i förskott samt reduktion av avgift vid 
överskriden tidsfrist. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Utstakning Delegat Former för anmälan 
2.49 PBL 10 kap. 26 § Beslut om utstakning. 

Utstakning kan göras antingen av kommunens personal som 
arbetar med kart- och mätningsfrågor eller av någon annan kunnig 
person som byggherren anger. Ställning ska tas till om en person är 
tillräckligt kunnig för att kunna utföra en utstakning. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor OVK och hissar och vissa andra motordrivna anordningar Delegat Former för anmälan 
2.50 5 kap. 1-7 §§ PBF Beslut om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som 

inte fullgör sina skyldigheter i fråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.51 4 § Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga 
funktionskontrollanter 
(BFS 2011:16) med 
ändring till och med BFS 
2017:10, OVK 3, omtryck 
BFS 2017:10 

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av ventilationssystem. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.52 3 kap. 16 – 17 §§ 
Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med ändringar 
till och med BFS 2018:2 – 
H 18 omtryck BFS 
2018:2) om hissar och 
vissa andra motordrivna 
anordningar 

Beslut om längre besiktningsintervall. 

Beslut om anstånd med kontroll. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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Nr Föreskrifter/ villkor Fastighetsbildningslagen och anläggningslagen Delegat Former för anmälan 
2.53 4 kap. 25-25a §§ FBL Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till 

samhällsplaneringsnämnden för prövning. 
Handläggare Handling: diariet ByggR 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.54 5 kap. 3 § tredje stycket 
FBL 

Beslut att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och 
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.55 14 kap. 1 a § första stycket 
4–7 FBL 

Beslut att ansöka om fastighetsbestämning. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.56 15 kap. 11 § FBL Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.57 4 kap. 25 § FBL Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan fastighetsbildning 
sker. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.58 18 § första stycket 3 AL Beslut att begära förrättning. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.59 30 § AL Godkänna beslut eller åtgärd. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.60 21 § AL Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 
gemensamhetsanläggning inrättas. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Ledningsrättslagen Delegat Former för anmälan 
2.61 19 § LL Företräda byggnadsnämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan upplåtelse av 
ledningsrätt sker. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

2.62 28 § LL Godkänna beslut eller åtgärd. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Bostadsanpassningsbidrag Delegat Former för anmälan 
2.63 Lag om 

bostadsanpassningsbidrag 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag. Handläggare Handling: diariet ByggR 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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3. Livsmedelslagen (2006:804) med tillhörande föreskrifter och förordningar 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
3.1 22 § LL Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 

för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, 
de EU och EG - bestämmelser som kompletteras av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.2 23 § LF Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.3 24 § första och andra 
styckena LL, 34 § LF 

Beslut 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. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.4 24 § tredje stycket LL, 34 
§ LF 

Beslut 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. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.5 25 § LL Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja 
risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren 
om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.6 27 § LL Beslut om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.7 33 § LL Beslut att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.8 26 § LL Beslut om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG- bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd 
av EU eller EG-bestämmelserna. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
3.9 EU 2017/625 Art 138 2 c Beslut om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 

korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. 
Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.10 EU 2017/625 Art 138 2 d Beslut 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. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.11 EU 2017/625 Art 138 2 e Beslut att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.12 EU 2017/625 Art 138 2 g Beslut 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. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.13 EU 2017/625 Art 138 2 h Beslut att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs 
under en lämplig tidsperiod. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.14 EU 2017/625 Art 138 2 i Beslut 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. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.15 30 c LL och 39 a – 39 i 
LF 

Beslut om sanktionsavgift upp till 5 000 kronor inom nämndens 
kontrollområde. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.16 3 – 6 §§ FAOKL 
Taxa för offentlig 
kontroll inom 
livsmedelsområdet i 
Nässjö 

Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag 
samt om årlig kontrollavgift. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.17 11 § FAOKL Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål 
och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
3.18 11 a § FAOKL Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
påvisats. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.19 12 a § 1 st FAOKL Besluta om att minska beloppet för avgiften under de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.20 12 a § 2 st FAOKL Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska tas ut om beloppet är 
så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till 
kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från 
avgiften. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.21 13 – 14 §§ FAOKL 
Taxa för offentlig 
kontroll inom 
livsmedelsområdet i 
Nässjö 

Besluta om avgift för registrering. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.22 10 § FAOKL 
Taxa för offentlig 
kontroll inom 
livsmedelsområdet i 
Nässjö 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.23 34 § livsmedelsverkets 
förordning (SFS 2006:813) 

Besluta om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som 
uppkommer till följd av åtgärder i samband med omhändertagande 
av vara enligt 24 § livsmedelslagen. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

3.24 Förordning 2006:812 11- 
12 §§ 

Besluta om avgift för importkontroll. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 
 

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
3.25 12 § SLVSFS 

2001:30, omtryck 
LIVFS 2017:2 

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

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
 
 
 

4. Lagen om foder och animaliska biprodukter  
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
4.1 23 § LFAB Beslut att meddela föreläggande och förbud utan vite som behövs 

för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd av EG-bestämmelserna. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

4.2 25 § LFAB Besluta att ta hand om en vara. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

4.3 26 § LFAB Besluta att låta förstöra varan på ägarens bekostnad. Förvaltningschef Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

4.4 27 § LFAB Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för 
sådan begäran föreligger. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för 
anmälan av delegationsbeslut 

4.5 33 § LFAB Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 



 
 

5. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF 2013-11-28, § 152)     
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
5.1 2 § Besluta med anledning av ansökan om tillstånd att inrätta annan 

avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom 
skyddsområden och skyddszoner för allmänna dricksvattentäkter i 
kommunen. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

5.2 3 § Beslut om tillstånd att installera förmultningstoalett, eltoalett eller 
torrtoalett med latrinkompostering. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

5.3 4 § Besluta med anledning av ansökan om tillstånd att, inom 
område med detaljplan, inneha: 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3. Orm 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

5.4 8 § Bevilja tillstånd för att inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark eller grundvatten inom skyddsområden 
och skyddszoner för allmänna dricksvattentäkter i kommunen. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

5.5 11 § I enskilda fall medge dispens från lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön om det kan ske utan väsentlig 
olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

 
 

6. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
6.1 7 kap. 9 § Meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna 

lag och anslutande föreskrifter ska följas. 
Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 
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7. Miljöbalken (SFS 1998:808) 
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
7.1 7 kap.18 b § Lämna strandskyddsdispens för: 

Nybyggnad av tekniska anläggningar med högst 30 kvadratmeter 
byggnadsarea. 
Nybyggnad av komplementbyggnad inom etablerad tomtplats där 
hemfridszonen inte utökas. 
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad med högst 200 
kvadratmeter byggnadsarea inom område där verksamheten redan 
är etablerad. 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

7.2 7 kap. 22 § Besluta i ärenden om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter som 
kommunen har meddelat eller om dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda skäl för det 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

7.3 9 kap. 6 § a Besluta om att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om 
tillstånd 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

7.4 9 kap. 6 § c Besluta att anmälningspliktig verksamhet inte får påbörjas vid 
sexveckorsfristens utgång utan först när nämndens beslut meddelats 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för 
anmälan av 
delegationsbeslut 

7.5 9 kap. 15 § Besluta om åtgärder som behövs för att spåra och undanröja risken 
för smittspridning av en allvarlig smittsam sjukdom. Låta förstöra 
föremål av personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur som 
innehas av privatpersoner om det är nödvändigt för att hindra 
spridning av en allvarlig smittsam sjukdom. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

7.6 10 kap. 14 § Meddela föreläggande vid avhjälpande av allvarlig miljöskada Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

7.7 24 kap. 3 § Besluta om att helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller 
godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter 
med stöd av balken och förbjuda fortsatt verksamhet 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



7.8 26 kap. 9 § Meddela förelägganden och förbud. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

7.9 26 kap. 13 § Ålägga om att lämna uppgift om ny ägare eller innehavare. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

7.10 26 kap. 15 § Sända beslut till inskrivningsmyndigheten. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

7.11 26 kap. 18 § Besluta att rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

7.12 26 kap. 19 § Begära in förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

7.13 26 kap. 21 § Förelägga om lämnande av uppgifter och handlingar. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

7.14 26. kap 22 § Förelägga om utförande av undersökning. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan av 
delegationsbeslut 

7.15 26. kap 26 § Beslut gäller omedelbart även om det överklagas. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan av 
delegationsbeslut 

7.16 28 kap 1 och 8 §§ Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel för att 
myndighetens uppgifter ska kunna utföras. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan av 
delegationsbeslut 

7.17 30 kap. 3 § Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5 000 kronor. Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan av 
delegationsbeslut 

7.18 27 kap. 1 §  
Kommunens taxa 

Besluta om avgift för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens 
tillämpningsområde 
 
Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan av 
delegationsbeslut 

 
 
 
 
  



8.  Avfallsförordning (2020:614) 
 

8.1 3 kap. 15 § Besluta i ärende om dispens från utsorteringskraven avseende 
bygg- och rivningsavfall i avfallsförordningen 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

8.2 5 kap. 15 § 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 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
 
 
 
 

9. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS (1998:899) 
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
9.1 13 § och 14 § Pröva ansökan/anmälan om tillstånd att inrätta avloppsanordning 

till vilken vattentoalett ska anslutas, eller anslutning av vattentoalett 
till befintlig avloppsanordning. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

9.2 17 § Pröva anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

9.3 38 § Pröva anmälan om att driva yrkesmässig verksamhet där det erbjuds 
hygieniska behandlingar, bassängbad och förskola, öppen förskola, 
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.  

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan av 
delegationsbeslut 

 
 
 

10. Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS2015:2)   
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
10.1 6 kap. 1 § Meddela tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområde. 
Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
 



11. Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3)  
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
11.1 4 kap. 4 § Medge undantag från informationsplikten enligt 1 – 3 §§. Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
12. Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel  

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
12.1 2 kap. 40 § Meddela tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel. Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

12.2 2. kap. 41 § Pröva anmälan om att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
13. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring    

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
13.1 36 § Medge undantag från 23 – 23 a §§, 24 § 2 och 3, 25 §, och 28 a-28 b 

§§, 28 d§ avseende spridning av gödsel. 
Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 

14. Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8)     
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
14.1 6 § Bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och 

emissionsdeklarationen och högst tre månader med textdelen, om 
det finns särskilda skäl. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
15. Reservatsföreskrifter för naturreservatet Lövhult i Nässjö kommun    

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
15.1  Ansökan om dispens från föreskrifter inom Lövhults naturreservat. Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
16. Länsstyrelsens föreskrifter för vattenskyddsområde för vattentäkt i Spexhultasjön, Nässjö kommun    

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
16.1  Tillståndsansökan enligt länsstyrelsens beslut om 

vattenskyddsområde för ytvattentäkt i Spexhultasjön. 
Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
 

17. Renhållningsföreskrift för Nässjö kommun    
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
17.1  Besluta i ärenden om tillstånd, undantag eller dispens från 

renhållningsföreskriften. 
Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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18. Vattenskyddsområde för vattentäkten i Storesjön  
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
18.1  Beslut i ärenden om tillstånd, anmälan och dispens. Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
19. Strålskyddslagen (SFS 2018:396)   

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
19.1 8 kapitlet, 6 § Besluta att meddela föreläggande och förbud. Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

19.2 8 kapitlet, 8 § Besluta om omhändertagande av radioaktiva ämnen eller tekniska 
anordningar. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

19.3 8 kapitlet, 9 § Besluta om försegling av en teknisk anordning eller anläggning för 
att förebygga att den brukas olovligen. 

Handläggare Handling: diariet ECOS 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

 
20. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5)    

Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
20.1 10 § Besluta i ärende om anmälan om solarium som upplåts för 

allmänheten. 
Handläggare Handling: diariet ECOS 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 



 
 

21. Lag om lägenhetsregister (2006:378) 
Nr Föreskrifter/ villkor Ärendetyp Delegat Former för anmälan 
21.1 10 § Beslut om att fastställa belägenhetsadress. Handläggare Handling: diariet ByggR 

Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

21.2 11 § Beslut om att fastställa lägenhetsnummer. Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 

21.3 22 § Beslut om föreläggande avseende fullgörande av fastighetsägares 
skyldigheter enligt 14 respektive 16 §§ LOL (utan vite). 

Handläggare Handling: diariet ByggR 
Anmälan: lista för anmälan 
av delegationsbeslut 
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