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INLEDNING 
 

Om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon 

annan.  

 
Delegering från fullmäktige till miljö- och bygglovsnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda 

möjligheten till undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta 

beslut. I Härryda kommun utgör miljö- och bygglovsnämnden byggnadsnämnd samt den kommunal 

nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 

Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. 

Kommunallagen (2017:725), KL. ger därför möjlighet att föra ned, delegera rätten att fatta beslut till 

nämnder (5 kap. 2 § KL). Miljö- och bygglovsnämnden är en sådan nämnd.  

 

Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen 

för nämnderna. Miljö- och bygglovsnämnden rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) 

framgår därmed av miljö- och bygglovsnämndens reglemente. 

 

Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned, delegera till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ KL. Av 

lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till nämnderna. 

Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut (5 kap. 2 § 

KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta beslut, 

så länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 

 
Delegering från miljö- och bygglovsnämnden via delegationsordning 
Miljö- och bygglovsnämnden kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 

verksamhetsområdet, se 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera 

beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § KL.  

 

Miljö- och bygglovsnämnden delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 

delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 

 

Genom delegering kan miljö- och bygglovsnämnden avlastas rutinärenden. Av förarbeten till 

lagstiftningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och 

effektiviteten.  

 

Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba miljö- och bygglovsnämndens 

övergripande ansvar för verksamheterna. 

 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 

Delegerar bland annat genom att fatta beslut om reglementen. Får inte 

delegera beslut som faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som 

fullmäktige enligt lag eller förordning uttryckligen ska fatta beslut 

om. 

 

MILJÖ- OCH 

BYGGLOVSNÄMNDEN 

Befogenhetsområdet anges främst i nämndens reglemente samt 

lagstiftning inom verksamhetsområdet.  

Delegerar vanligtvis genom att fatta beslut om delegationsordning. 

Får inte delegera beslut som träffas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 

§ KL eller om det följer ett delegationsförbud av annan författning, 

såsom speciallagstiftning  

Beslut som utgör ren verkställighet eller förberedande åtgärd 

delegeras dock inte. 
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Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 

åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 

 

Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 

delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra 

vissa överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är 

angeläget att kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder 

betraktas däremot inte som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera 

formellt sett. Det kan till exempel röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för 

anställda att fatta denna typ av verkställighetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den 

arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att verksamheten ska 

fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet eller förberedande åtgärder kan inte 

överklagas. 

 

Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 

bindande verkan för huvudmannens räkning. 

 

 

Utdrag ur kommunallagen (2017:725), KL 
Fullmäktiges uppgifter 

5 kap. 1 §  

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 

kommunen eller regionen, främst 

1) mål och riktlinjer för verksamheten, 

2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 

3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 

4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 

5) val av revisorer, 

6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 

8) folkomröstning i kommunen eller regionen, och 

9) extra val till fullmäktige. 

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 

 

5 kap. 2 §  

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp 

av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska 

avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  

 

Delegering av ärenden  

 

6 kap. 37 §  

En nämnd får delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en 

automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även 

uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

 

6 kap. 38 §  

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 

1) ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2) framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 

dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
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3) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt, 

4) ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5) ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller 

1) ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, 

2) ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas, 

3) ärenden om upphandling, eller 

4) ärenden om valfrihetssystem. 

6 kap. 39 och 40 §§ andra stycket  

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 

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

beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

 

6 kap. 40 § första stycket 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 

anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas 

enligt bestämmelserna i 13 kap.  

 

7 kap. 5 §  

En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller regionen att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  

 

7 kap. 6 §  

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämnden verksamhetsområde att 

fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 

kommunen eller regionen att fatta beslutet. 

 

7 kap. 7 §  

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden 

ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag 

eller att yttra sig, innan beslutet fattas.  

 

Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 

tillstyrkt beslutet.  

 

7 kap. 8 §  

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 

§§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 

enligt bestämmelserna i 13 kap.  

 

 
Utdrag ur plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
12 kap. 5 § 

Bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om nämnder ska gälla för byggnadsnämnden.  

 

12 kap. 6 § 

Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket kommunallagen 

(2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 

1) avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

2) i andra fall än som avses i 11 kap.30–32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas 

med vite, 

https://lagen.nu/2017:725
https://lagen.nu/2010:900#K11
https://lagen.nu/2010:900#K11P30
https://lagen.nu/2010:900#K11P32
https://lagen.nu/2010:900#K12P33S1N1
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3) besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan 

komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, 

eller 

4) avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 

Beslut i brådskande ärenden 

Miljö- och bygglovsnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att miljö- och bygglovsnämndens avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i 

punkt 12 allmänna bestämmelser för miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning.  

   

Anmälan av beslut 

Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet punkt 4 i allmänna bestämmelser 

för miljö-och bygglovsnämndens delegationsordning. 

Delegater 
Följande delegater finns i miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning: 

 

 

 

 

Allmänna bestämmelser för miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning 
 

Gemensamma allmänna bestämmelser 

 

1) Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 § KL 

ska underställas miljö- och bygglovsnämnden. 

2) Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av samma 

delegat. 

3) Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 

anmälas till närmaste högre chef. 

4) Beslut som fattas med stöd av 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § KL jml 12 kap. 5 § PBL ska anmälas vid miljö- och 

bygglovsnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade ärenden. 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar: 

5) att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 

6) att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § 

förvaltningslagen (2017:900), FL 

7) att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat 

8) att besluta att lämna klagomål utan åtgärd 

9) att besluta i ärenden om tillstånd, anmälan, godkännande, dispens och liknande innefattar även delegatens rätt 

att fatta beslut om såväl bifall som avslag, upphävande och återkallande samt att meddela villkor 

10) att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att besluta att på ansökan av 

tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut 

VCHM Verksamhetschef miljö- och hälsoskydd 

INSP Miljöinspektör/ Livsmedelsinspektör 

ADM Administrativ handläggare 

ADM bygglov Administratör bygglov 

VCHPBL Verksamhetschef plan- och bygglov 

ECH Enhetschef bygglov 

BA Bygglovsarkitekt 

BI Bygglovsingenjör 

Ordf. Miljö- och bygglovsnämndens ordförande 

Förste vice ordf. Miljö- och bygglovsnämndens förste vice ordförande 

https://lagen.nu/2010:900#K11
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11) att besluta om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36-39 §§ 

FL 

 

Beslut i brådskande ärenden (s.k. ordförandebeslut) 

12) Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 

respektive andre vice ordföranden att besluta på miljö- och bygglovsnämndens vägnar i ärenden, som är så 

brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

 

 

Förkortningar, lagar och övrigt 
 

ABP Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

AL Alkohollag (2010:1622) 

BFs Boverkets författningssamling 

FGS Förordning (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

KL Kommunallag (2017:725) 

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

 Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

LBEV Lag 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LFS Lag (2014:320) om färdigställandeskydd 

LGS Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

LL Livsmedelslag (2006:804) 

MB Miljöbalk (1998:808) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

 Strålskyddslag (2018:396) 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

UF Utsökningsförordning (1981:981) 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § KL jml 12 kap. 5 § PBL delegeras följande 
ärenden i enlighet med nedan angivna anvisningar 

1. Gemensamma bestämmelser 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare  Villkor 

  Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 
OSL 

   

1.1 
 

Beslut om att inte lämna ut handlingar (helt 
eller delvis) samt uppställande av förbehåll 
vid utlämnande. 
 
(2 kap. 15-20 §§ TF) 

6 kap. 3 § 
10 kap. 14 § 
 

VCHM 
VCHPBL 
 

VCHPBL 
VCHM 
 

 

  Förvaltningslagen 
(2017:900) FL 

   

1.2 Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa 
en brist i en framställning, om bristen medför 
att framställningen inte kan läggas till grund 
för en prövning i sak.   

20 § andra stycket  VCHM 

INSP 

ADM 

 
Specialreglering i 
annan lag eller 
förordning har 
företräde framför 
bestämmelser i FL 
(4§ FL). 
 
Rätten för ADM att 
fatta beslut gäller 
endast i ärenden 
enligt punkterna 
2.14, 2.15, 2.19, 2.24 
och 2.30. 

1.3 Beslut att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas 
upp till prövning.  

20 § andra stycket  VCHM 

INSP 
ADM 

 Specialreglering i 
annan lag eller 
förordning har 
företräde framför 
bestämmelser i FL 
(4§ FL). 
 
Rätten för ADM att 
fatta beslut gäller 
endast i ärenden 
enligt punkterna 
2.14, 2.15, 2.19, 2.24 
och 2.30. 

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

 VCHM 

INSP 
ADM 

 Rätten för ADM att 
fatta beslut gäller 
endast i ärenden 
enligt punkterna 
2.14, 2.15, 2.19, 2.24 
och 2.30. 

1.5 Rättelse av skrivfel och liknande  36 § 
 

Delegat 
som 
beslutat i 
ärendet 

  

1.6 Omprövning av överklagat beslut 37-39 §§ och 46 § andra 
stycket 

Delegat 
som 
beslutat 
i ärendet 

 Specialreglering i 
annan lag eller 
förordning har 
företräde framför 
bestämmelser i FL 
(4§ FL). 
 
Efter samråd med 
överordnad chef. 
Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar inte 
har överlämnats till 
den högre instans 
som ska pröva 
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare  Villkor 

överklagandet. 
Överklagat beslut 
och omprövnings-
beslut ska därefter 
överlämnas till 
överprövnings-
instansen 

1.7 Beslut om att avslå begäran om att ärende 
ska avgöras 

12 § Chef till 
delegat 
som ska 
avgöra 
ärendet 

  

1.8 Avvisa för sent inkommen överklagan. 
 
Delegatens rätt att avvisa för sent inkommen 
överklagan; se punkt 6 allmänna 
bestämmelser. 

45 § VCHM 
INSP 
ECH 
BA 

 
 
 

För beslut enligt PBL 
finns bestämmelser 
om överklagande-
frister i 13 kap. 16 § 
PBL. 

  Utsökningsförordningen 
(1981:981) 

   

1.9 Ansökan om verkställighet hos 
kronofogdemyndigheten. 

1 kap. 2 § VCHM VCHPBL  

 

2. Miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor 

2.1 Besvara remisser eller avge yttranden till statliga verk, 
länsstyrelsen eller kommunala förvaltningar. 
 

  VCHM 
INSP 

    

2.2 Delta och yttra sig i samråd. 
 

  VCHM 
INSP 
 

    

2.3 Överklaga beslut och domar.   VCHM     

2.4 Ansöka om utdömande av vite. 
 

  VCHM     

2.5 Företräda nämnden och föra dess talan vid domstol 
och myndighet. 
 

  VCHM 
INSP 

    

2.6 Besluta om klassning av verksamheter enligt de för 
nämnden gällande taxor. 
 

  VCHM 
INSP 

    

2.7 Besluta om debitering av avgifter enligt de för 
nämnden gällande taxor. 
 

 VCHM 
INSP 
ADM 
 

    

2.8 Besluta om nedsättning eller efterskänkande av 
avgifter i enskilda fall enligt de för nämnden gällande 
taxor. 

 VCHM     

  Miljöbalken 
(1998:808), MB 

samt förordningar och 
föreskrifter meddelade 
med stöd av MB 

   

 Skydd av områden 7 kap. MB       

2.9 Besluta om strandskyddsdispens. 7 kap. 18 b § VCHM 
INSP, BA 
 

  Rätten för BA gäller 
endast beslut i 
samordning med 
beslut enligt PBL, 
och i samråd med 
miljö- och 
hälsoskydd. 

2.10 Besluta i ärenden om tillstånd, anmälan och dispens 
enligt föreskrifter som meddelats för 
vattenskyddsområde. 

7 kap. 22 § VCHM 
INSP 
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 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. MB       

2.11 Förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd. 
 

9 kap. 6 a § VCHM 
INSP 
 

    

2.12 Besluta om tidigare eller senare påbörjande av 
verksamhet eller åtgärd. 
 

9 kap. 6 c § VCHM 
INSP 

    

2.13 Besluta i ärenden om tillstånd och anmälan enligt 
förordning och föreskrifter som meddelats enligt 
9 kap 7 § MB. 

 

9 kap 7 § VCHM 
INSP 

 Avser bland annat 
enskilda avlopp. 

2.14 Besluta i ärenden om tillstånd och anmälan enligt 
förordning och föreskrifter som meddelats enligt  
9 kap 11§ MB. 

 

9 kap 11 § VCHM 
INSP 
ADM 

 Avser hållande av 
vissa djur.  

2.15 Besluta i ärenden om tillstånd och anmälan enligt 
förordning och föreskrifter som meddelats enligt 
9 kap 12 § MB. 

 

9 kap 12 § VCHM 
INSP 
ADM 

 Avser bland annat 
anmälan för vissa 
hälsoskyddsverk-
samheter och tider 
för eldning. 
Delegationen för 
ADM är begränsad 
till beslut om 
djurhållning och 
eldning enligt de 
lokala föreskrifterna 
för att skydda 
människors hälsa 
och miljön samt 
beslut enligt de 
lokala 
avfallsföreskrifterna. 

 Förorenade områden 10 kap. MB       

2.16 Förelägga om avhjälpande vid allvarliga miljöskador. 
 

10 kap. 14 § VCHM 
INSP 
 

    

 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. MB       

2.17 Besluta om tidigare eller senare påbörjande av 
verksamhet eller åtgärd. 
 

12 kap. 6 § VCHM 
INSP 

    

2.18 Besluta om föreläggande eller förbud. 
 

12 kap. 6 § VCHM 
INSP 
 

    

 Tillsyn 26 kap. MB       

2.19 Besluta om föreläggande och förbud. 
 

26 kap. 9 § VCHM 
INSP 
ADM 

  Delegationen för 
ADM är begränsad 
till beslut enligt 
förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade 
växthusgaser och 
förordning 
(2016:1129) om 
ozonnedbrytande 
ämnen.  

2.20 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares 
eller nyttjanderättshavares namn och adress. 
 

26 kap. 13 § VCHM 
INSP 

    

2.21 Besluta att förena föreläggande och förbud med vite. 
 

26 kap. 14 § VCHM     

2.22 Översända beslut till inskrivningsmyndigheten. 
 

26 kap. 15 § VCHM 
INSP 
 

    

2.23 Besluta att verksamhetsutövare ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

26 kap. 19 § VCHM 
INSP 
 

    

2.24 Besluta om föreläggande att lämna uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. 
 

26 kap. 21 § VCHM 
INSP 
ADM 

  Delegationen för 
ADM är begränsad 
till beslut enligt 
förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade 
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växthusgaser och 
förordning 
(2016:1129) om 
ozonnedbrytande 
ämnen.  

2.25 Besluta om föreläggande att utföra undersökningar 
som behövs för tillsynen. 
 

26 kap. 22 § VCHM 
INSP 

    

2.26 Besluta om förbud att överlåta fastighet eller egendom 
till dess undersökning är slutförd. 
 

26 kap. 22 § VCHM     

2.27 Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart även om 
det överklagas. 
 

26 kap. 26 § VCHM 
INSP 

    

 Tillträde mm 28 kap. MB       

2.28 Besluta om förbud vid vite att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som behöver 
sättas ut vid undersökningar. 
 

28 kap. 7 § VCHM     

2.29 Begära polismyndighetens biträde. 
 

28 kap. 8 § VCHM 
INSP 
 

    

 Miljösanktionsavgifter  30 kap. MB       

2.30 Besluta om miljösanktionsavgifter. 
 

30 kap. 3, 5 §§ VCHM 
INSP 
ADM 

  Delegationen för 
ADM är begränsad 
till beslut avseende 
fluorerande 
växthusgaser och 
ozonnedbrytande 
ämnen.   

  Livsmedelslagen 
(2006:804), LL samt 
förordningar och 
föreskrifter meddelade 
med stöd av 
livsmedelslagen samt 
de EU- och EG-
bestämmelser som 
kompletteras av lagen 
och de beslut som 
meddelats med stöd av 
EU- och EG-
bestämmelserna 
 

      

2.31 Besluta om föreläggande och förbud utan vite. 22 § VCHM 
INSP 
 

    

2.32 Besluta om föreläggande och förbud med vite. 23 § VCHM     

2.33 Besluta avseende registrering av 
livsmedelsanläggning. 

  VCHM 
INSP 
 

    

2.34 Besluta att ta hand om en vara samt att låta förstöra 
varan på ägarens bekostnad. 

24 § VCHM 
INSP 
 

    

2.35 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad. 26 § VCHM     

2.36 Begära polishandräckning. 27 § VCHM 
INSP 
 

    

2.37 Besluta om sanktionsavgifter. 30 c § VCHM 
INSP 
 

    

2.38 Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart även om 
det överklagas. 

33 § VCHM 
INSP 
 

    

   EU-förordning 
2017/625 artikel 138 
 

      

2.39 Besluta att varor ska behandlas, att märkning ändras 
eller att korrigerande information ska förmedlas till 
konsument. 
 

2c VCHM 
INSP 

  

2.40 Besluta att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut 
på marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller 
exporteras samt förbjuda att de återsänds till den 

2d VCHM 
INSP 
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avsändande medlemsstaten eller beordra att de 
återsänds till den avsändande medlemsstaten. 
 

2.41 Besluta att aktören ska öka egenkontrollens frekvens. 2e VCHM 
INSP 
 

  

2.42 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas 
och destrueras och i tillämpliga fall tillåta att varorna 
används för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för. 
 

2g VCHM 
INSP 

  

2.43 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens 
företag eller dess anläggningar, installationer eller 
andra lokaler isoleras eller stängs under en lämplig 
tidsperiod. 
 

2h VCHM 
INSP 

  

2.44 Besluta 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. 
 

2i VCHM 
INSP 

  

  Lagen (2006:805) om 
foder och animaliska 
biprodukter 
 

   

2.45 Besluta om föreläggande och förbud utan vite. 23 § VCHM 
INSP 
 

  

2.46 Besluta om föreläggande och förbud med vite. 24 § VCHM   

2.47 Begära polishandräckning. 27 § VCHM 
INSP 
 

    

2.48 Besluta om sanktionsavgift. 30 a § VCHM 
INSP 
 

  

2.49 Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart även om 
det överklagas. 

33 § VCHM 
INSP 
 

  

  Lagen (2014:799) om 
sprängämnes-
prekursorer  
 

      
 
 

2.50 Besluta om att få de upplysningar eller handlingar 
som behövs för tillsynen. 

7 § VCHM 
INSP 
 

    

2.51 Begära polishandräckning. 7 § VCHM 
INSP 
 

    

2.52 Besluta om föreläggande. 8 § VCHM 
INSP 
 

    

2.53 Besluta om föreläggande med vite. 8 § VCHM     

  Strålskyddslagen 
(2018:396) 

      
 
 

2.54 Besluta om att få de upplysningar eller handlingar 
som behövs för tillsynen. 

8 kap. 4 § VCHM 
INSP 

    
 
 

2.55 Besluta om föreläggande. 8 kap. 6 § VCHM 
INSP 

   
 
  

2.56 Besluta om föreläggande med vite. 8 kap. 7 § VCHM     
 

2.57 Besluta att omhänderta radioaktivt material eller 
teknisk anordning. 

8 kap. 8 § VCHM     
 
 

2.58 Besluta att försegla fastigheter mm. 8 kap. 9 § VCHM     
 

2.59 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad. 8 kap. 10 § VCHM     
 

2.60 Begära polishandräckning. 8 kap. 12 § VCHM 
INSP 

    
 
 

2.61 Besluta om att ett beslut inte ska gälla omedelbart. 10 kap. 3 § VCHM 
 

    



13 
 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor 

  Lagen (2018:2088) 
om tobak och 
liknande produkter 

    Beslut angående 
försäljning av tobak 
hanteras av 
Göteborgs stad enligt 
samverkansavtal 
 

2.62 Besluta om förbud och föreläggande. 7 kap 9 § VCHM 
INSP 
 

  
 

 

2.63 Besluta om förbud och föreläggande med vite. 7 kap 9 § VCHM 
 

  

  Lagen (2022:1257) 
om tobaksfria 
nikotinprodukter  
 

   

2.64 Meddela föreläggande och förbud. 28 § VCHM 
INSP 
 

  

2.65 Meddela föreläggande och förbud med vite. 31 § VCHM 
 

  

  Alkohollagen 
(2010:1622) 

  Beslut angående 
tillstånd och viss 
tillsyn hanteras av 
Göteborgs stad enligt 
samverkansavtal 
 

2.66 Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid detaljhandelsförsäljning eller 
servering av folköl. 

9 kap 19 § VCHM 
INSP 

  
 
 

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

      
 
 
 

2.67 Besluta om att få de upplysningar eller handlingar 
som behövs för kontrollen. 

21 § VCHM 
INSP 

 
  

  

2.68 Rapportera brister till Läkemedelsverket. 21 § VCHM 
INSP 

  
 

  

3. Bygglovsenhetens verksamhetsområde 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor 

3.1 Besvara remisser eller avge yttranden till statliga verk, 
länsstyrelsen eller kommunala förvaltningar. 
 

 BA, BI, 
ECH, 
VCH 
 

  

3.2 Företräda nämnden och föra dess talan vid domstol 
och myndighet. 
 

 BA, 
ECH, 
VCH 
 

  

3.3 Besluta om nedsättning eller efterskänkande av 
avgifter i enskilda fall enligt de för nämnden gällande 
taxor. 

 BA, BI, 
ECH, 
VCH 
 

  

   
Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL 
  

   

      
 Bygglov 9 kap. PBL    
3.4 Besluta om bygglov för åtgärder som inte kräver lov.  9 kap. 14 § BA, BI, 

ECH, 
VCH 
 

  
 
 

3.5 Besluta om villkorsbesked. inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap. 19 § PBL.  

9 kap. 19 § BA, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.6 Besluta om föreläggande om att avhjälpa brist i 
ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan. 

9 kap. 22 § första 
stycket  
9 kap. 46 § 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 



14 
 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor 

3.7 Besluta att avvisa en ansökan eller anmälan som trots 
föreläggande är så ofullständig att den inte kan prövas 
i sak. 
 

9 kap. 22 § andra 
stycket 
9 kap. 46 § 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  

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

9 kap. 42 a § andra 
meningen 

ECH, 
VCH   

 
 
 
 

 Bygglov för åtgärder inom detaljplan och 
områdesbestämmelser 

    
 
 

3.9 Besluta om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad 
inom detaljplan. 

9 kap. 30-32 a §§ BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.10 Besluta om bygglov även om den sökta åtgärden 
avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser. 

9 kap.30 § 
9 kap. 31 b § 
9 kap. 31 c § 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.11 Besluta om bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial inom detaljplan och 
områdesbestämmelser eller andra åtgärder inom 
områdesbestämmelser som avsevärt påverkar 
byggnadens yttre utseende. 

 
(9 kap. 2 § första stycket 3c och 8 § första stycket 6-7) 

9 kap. 30-32 a §§ 

 
BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Bygglov för åtgärder utanför detaljplan     
3.12 Besluta om bygglov för nybyggnad av en- eller två-

bostadshus och handel, kontor, hantverk eller industri 
utanför område med detaljplan i enlighet med beviljat 
förhandsbesked. 

9 kap. 31 § 
9 kap. 31 a § 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 
 

3.13 Besluta om bygglov för nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus utanför område med detaljplan, 
ersättningshus om max 175 kvm. 

 

9 kap. 31 § 
9 kap. 31 a § 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  

3.14 Besluta om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad 
utanför område med detaljplan för handel, kontor, 
hantverk eller industri samt idrottsanläggningar med 
högst 1 000 m2 bruttoarea. 

9 kap. 31 § 
9 kap. 31 a § 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 
 

3.15 Besluta om bygglov för tillbyggnad av en- eller två-
bostadshus utanför område med detaljplan. 

9 kap. 31 § 
9 kap. 31 a § 

 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  

 Bygglov för åtgärder inom och utanför 
detaljplan 
 

    

3.16 Besluta om bygglov för att ta i anspråk eller inreda 
byggnad helt eller delvis för väsentligen annat 
ändamål. 

9 kap. 30-32 a §§ BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.17 Besluta om bygglov i ärende om att i område av 
värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL. 

9 kap. 30-32 a §§ BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.18 Besluta om bygglov för ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad. 

9 kap. 30-32 a §§ 

 
BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.19 Besluta om bygglov för ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
avloppspumpstation eller därmed jämförliga 
byggnadsverk. 

9 kap. 30-32 a §§ 

 
BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.20 Besluta om bygglov för att inreda ytterligare bostad 
eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. 

 
(9 kap. 2 § första stycket 3b) 

9 kap. 30-32 a §§ 

 
BA, BI, 
ECH, 
VCH 
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3.21 Besluta om tidsbegränsat bygglov. 9 kap 33 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.22 Besluta om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för 
bostadsändamål och tillhörande åtgärder. 

9 kap. 33 a § 

 
BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 
 
 
 

Genom lagen 
(2017:267) om 
ändring i plan- och 
bygglagen 
(2010:900) upphör 9 
kap. 33 a § att gälla 
den 1 maj 2023. 
 

3.23 Besluta om förlängning av tidsbegränsat bygglov. 9 kap. 33 § andra 
stycket 
9 kap. 33 a § andra 
stycket 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt punkt 3 i 
övergångsbestämme
lserna till lagen 
(2017:267) om 
ändring i plan- och 
bygglagen 
(2010:900) får lov 
som meddelats med 
stöd av 9 kap. 33 a § 
förlängas även efter 
den 1 maj 2023. 

 Rivnings- och marklov     
3.24 Besluta om rivningslov, dock inte rivning av byggnad 

som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som 
kräver beslut enligt annan författning. 
 
(9 kap. 10 § PBL) 

9 kap. 34 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 
 
 
 

3.25 Besluta om marklov. 
 
(9 kap. 11-13 §§ PBL) 
 
 
 
 
 

9 kap. 35 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

 Genomförandet av mark-, bygg- och 
rivningsåtgärder  

10 kap. PBL    
 
 

3.26 Besluta om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats.  

10 kap. 4 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.27 Besluta att utse ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

10 kap. 13 § BA, BI, 
ECH, 
VCH  

  
 
 
 

3.28 Besluta att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontrollplan. 

10 kap. 18 § andra 
stycket 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.29 Besluta att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § 
PBL inte behövs något tekniskt samråd. 

10 kap. 22 § första 
stycket 1 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

Gäller även 
bygglovsbefriade 
åtgärder. 

3.30 Besluta att förelägga byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som behövs för prövningen av 
frågan om startbesked. 

10 kap. 22 § första 
stycket 2 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

Gäller även 
bygglovsbefriade 
åtgärder. 
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3.31 Besluta att med startbesked godkänna att en åtgärd 
får påbörjas och att i startbeskedet 
- fastställa den kontrollplan som ska gälla med 

uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga 
eller kontrollansvariga 

- bestämma de villkor som behövs för att få 
påbörja åtgärden 

- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för 
utstakning som behövs 

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

10 kap. 23-24 §§ BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gäller även 
bygglovsbefriade 
åtgärder. 

3.32 Besluta om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 

10 kap 29 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.33 Besluta om slutbesked. 10 kap. 34-35 §§ BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.34 Besluta om interimistiskt slutbesked.  10 kap 36 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

 Tillsyn, tillträde, ingripanden och 
påföljder 

11 kap. PBL    
 
 

3.35 Besluta om ingripandebesked. 11 kap. 7 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.36 Besluta att begära biträde av Polismyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. 

11 kap. 9 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.37 Besluta om lovföreläggande om det är sannolikt att lov 
kan ges för åtgärden. 

11 kap. 17 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.38 Besluta om föreläggande om underhållsutredning, 
utan vite. 
 
Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap 8 § 
p. 2 PBL. 

11 kap. 18 § 

 
BA, BI, 
ECH, 
VCH  

 
 
 
 
 
 

 

3.39 Besluta om åtgärdsföreläggande, utan vite. 11 kap. 19 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.40 Besluta om rättelseföreläggande, även föreläggande 
som förenas med förbud mot att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd, utan vite.  

11 kap. 20 § 
11 kap. 32 a § 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.41 Besluta om rivningsföreläggande, utan vite. 11 kap. 21 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.42 Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. 
 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite 
om maximalt 10 000 Skr. 

11 kap. 30-32 §§  
11 kap. 37 §  
12 kap. 6 § p. 2  

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 
 

 

3.43 Besluta om förbud mot användning av hela eller delar 
av byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister. 
 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite 
om maximalt 10 000 Skr. 

11 kap. 33 § p. 1 
11 kap. 37 § 
12 kap. 6 § p.2 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 
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3.44 Besluta om förbud mot användning av hela eller delar 
av byggnadsverk, inkl. hissar och andra motordrivna 
anordningar om det inte finns förutsättningar för att ge 
slutbesked, utan vite 
 
(5 kap. 8-16 §§ PBF) 

11 kap. 33 § p. 2 BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 
 
 

3.45 Besluta att utse annan funktionskontrollant. 11 kap. 34 § BA, BI, 
ECH, 
VCH  

 
 
 
 

 

3.46 Besluta om att entlediga och utse ny kontrollansvarig. 
 
(10 kap. 11 § PBL) 

11 kap. 35 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 
 
 
 

 

3.47 Besluta om ansökan om handräckning för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § PBL eller för genomförande av en 
åtgärd som avses med ett föreläggande som 
meddelats med stöd av 11 kap. 19–24 §§ PBL. 

11 kap. 39 § 

 
BA, BI, 
ECH, 
VCH  

 
 
 
 
 

 

 Avgifter i ärenden enligt PBL samt 
anslutande författningar och föreskrifter 

 

12 kap. PBL    

3.48 Besluta om 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. 

12 kap. 8 § 

12 kap. 8 a § 

12 kap. 9 § 

12 kap. 11 § 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 
ADM 
bygglov 

  
 
 
 
 
 

  Plan- och 
byggförordningen 
(2011:338), PBF (där 
inte annat anges) samt 
Boverkets föreskrifter 
med stöd av PBF 
 

   

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

3 kap. 21 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 

  

3.50 Besluta om bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, 
flytta eller väsentligt ändra andra anläggningar än 
byggnader. 
 
(9 kap. 8 § första stycket 1 och 16 kap. 7 § p.2 PBL)  

6 kap. 1 § 
p.1 idrottsplatser 
p.2 upplag eller 
materialgårdar 
p.4 fasta cisterner 
p 5 radio- eller 
telemaster 
p.7 murar och plank 
p.8 parkeringsplatser 
p.10 transformator-
station 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.51 Besluta om bygglov för uppsättande eller väsentlig 
ändring av skyltar eller ljusanordningar. 
 
(9 kap. 8 § första stycket 1 och 16 kap. 7 § p.1 PBL) 

6 kap. 3, 3a, 4, 4a §§  BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 

  

3.52 Besluta om att en 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. 

6 kap. 9 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 

 

  

3.53 Besluta 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). 
 
(8 kap. 4 § PBL) 

8 kap 6 § BA, BI, 
ECH, 
VCH 
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor 

3.54 Besluta om längre besiktningsintervall. 3 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med ändringar 
t.o.m. BFS 2018:2 - H 
18, omtryck BFS 
2018:2) om hissar och 
vissa andra motordrivna 
anordningar. 
 

BA, BI,  
ECH, 
VCH 

 

  

3.55 Besluta om anstånd med kontroll. 

 
3 kap. 17 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med ändringar 
t.o.m. BFS 2018:2 - H 
18, omtryck BFS 
2018:2) om hissar och 
vissa andra motordrivna 
anordningar. 
 

BA, BI, 
ECH, 
 VCH 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.56 Besluta om föreläggande mot ägare till byggnader 
som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 
funktionskontroll av ventilationssystem, utan vite. 

5 kap. 1-7 §§ med 
tillhörande föreskrifter 
11 kap.19-20 §§ PBL 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 
 

  

3.57 Besluta om senareläggning av besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av ventilationssystem. 

 

4 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av 
sakkunniga 
funktionskontrollanter 
(BFS 2011:16) med 
ändringar t.o.m. (BFS 
2017:10), OVK 3 
 

BA, BI, 
VCH   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Boverkets 
byggregler, (BFS 
2011:6), med ändring 
t.o.m. (BFS 2011:26) 
 

   

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

BBR 1:21 

 
 
 
 
 

BI   
 

  Boverkets 
föreskrifter (BFS 
2011:10), med 
ändring t.o.m.  
(BFS 2015:6), om 
tillämpning av 
europeiska 
konstruktionsstandar-
der (eurokoder) 
 

   

3.59 Besluta att medge mindre avvikelse från föreskrifterna 
om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet 
ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det 
inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 
synpunkt. 
 
(3 kap. 7 § PBF) 

3 § EKS 11 BI   
 
 
 
 
 
 

  Lag (2014:320) om 
Färdigställandeskyd,
LFS 
 

   

3.60 Prövning av behov och besluta i frågan om 
färdigställandeskydd behövs eller inte vid nybyggnad 
av småhus som ska användas för permanent bruk. 
 

3 § första stycket andra 
mening 

BI 
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor 

3.61 Prövning av behov och besluta i frågan om 
färdigställandeskydd behövs eller inte vid tillbyggnad 
m.m. 

3 § första stycket första 
mening 
 

BI   

  Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och 
explosiva varor, 
LBEV 
 

   

3.62 Besluta om tillstånd att hantera, överföra eller 
importera explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i 
större mängd hantera brandfarliga varor. 

16-19 §§ BI  Gäller endast beslut 
efter ansökan från 
Räddningstjänsten; 
se dnr 2012KS125 
 

3.63 Besluta om nya eller ändrade villkor för tillstånd. 19 § tredje stycket BI   
3.64 Besluta att återkalla tillstånd. 20 § BI   
3.65 Besluta om avgiftsuttag i enskilda fall för 

tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, undersökning, 
godkännanden och andra beslut och 
åtgärder.  
 

27 § 

 
BI   

  Lag (1998:814), LGS 
och förordning 
(1998:929), FGS med 
särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning 
 

   

3.66 Besluta om tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från ett visst område som är av 
betydelse för friluftslivet. 

5 § LGS 

 
BA, BI, 
ECH, 
VCH 
 

  

3.67 Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 4 § första stycket FGS  
6, 7 och 9 §§ LGS 

BA, BI, 
ECH, 
VCH 

  
 
 
 

3.68 Besluta om föreläggande och förbud i ärenden om 
tillsyn, utan vite. 

12 § LGS BA, BI,  
ECH, 
VCH 
 

  

 


