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BMN 2021-05-20 § 126

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN
Med stöd av 6 kap. 37-39 §§ respektive 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och 12
kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, har bygg- och miljönämnden den 12
december 2019 beslutat att delegera beslutanderätten för nedan redovisade
ärenden/ärendegrupper från och med den 1 januari 2020.
1. Till nämndens ordförande med nämndens vice ordförande som ersättare att besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas (enligt delegation A.1.1.a).
2. Till plan- och bygglovschefen, geodatachefen och miljöchefen att i brådskande
ärenden överklaga domar (enligt delegation A.1.1.b).
3. Till personalen på plan- och bygglovsavdelningen, geodataavdelningen respektive
miljöavdelningen att i övrigt – (förutom enligt delegation A.1.1.a och A.6.c) –
besluta på nämndens vägnar.
Vid angivande av delegat, till exempel handläggare, gäller delegationen inom respektive
delegats ansvarsområde, vilket kan vara flera och som beslutas av respektive avdelningschef
och som finns förtecknad i bilaga till denna delegationsordning. Samtliga beslut som fattas
med stöd av delegation ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde (jämför 6 kap.
40 § andra stycket och 7 kap. 8 § KL).
Allmänna regler och förtydliganden
Delegationsordningen utgör ett ”levande” styrdokument och behöver därför fortlöpande
utvärderas och anpassas vid behov, såväl efter lokala hänsyn som efter förändrad eller ny
lagstiftning. En delegationsordning gör inte anspråk på att redovisa alla beslut som byggoch miljönämnden kan eller behöver fatta. Detta innebär att när en beslutssituation
uppkommer som inte finns upptagen i delegationsordningen ska beslutet fattas av nämnden.
Delegat ska överlämna ärende till bygg- och miljönämnden om ärendets beskaffenhet
påkallar detta, till exempel om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt om
nämndens inställning inte är känd. Det är därför viktigt att handläggarna gör en avstämning
med bygg- och miljönämndens presidium i vissa ärenden för att sålla fram vilka av ärendena
som är av stor vikt eller har principiell betydelse, det vill säga inte kan delegeras (jämför
delegationsbestämmelserna i kommunallagen och plan- och bygglagen), det vill säga en form
av kontrollfunktion. Det krävs således dels en god kommunikation med bygg- och
miljönämnden, dels en delegationsordning som inte ger inlåsningseffekter utan öppnar upp
för diskussion i komplicerade ärenden.
 Delegationen avser inte befogenhet att avgöra ärenden som är av stor vikt eller har
principiell betydelse (jämför 6 kap. 38 § KL och 12 kap. 6 § PBL).
 Delegat får medge avsteg och undantag från föreskrift eller annan bestämmelse
inom sitt ansvarsområde när så är möjligt och lämpligt. Delegaten får däremot inte
utan sökandens medgivande skärpa föreskrift eller ställa högre krav än gällande
bestämmelser anger.
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Delegation av beslut om förelägganden innefattar inte rätt att förena föreläggandet
med vite, om det inte särskilt anges, besluta förelägganden som förenas med en
upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras
genom bygg- och miljönämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet
riktas mot, eller avgöra frågor om byggsanktionsavgift (jämför 12 kap. 6 § 2-4 PBL).
Vid beslut om att ge bygglov och marklov innefattar delegationen rätt att medge en
liten avvikelse från detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser om
avvikelsen är förenlig med planens eller områdesbestämmelsernas syfte samt vad
gäller bygglov att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Delegationen innefattar också rätt att fastställa ritningar och övriga handlingar samt
att godkänna relationsritningar inför arkivering.

Bilagor till delegationsordning för bygg- och miljönämnden
1. Handläggare plan- och bygglovsavdelningen
2. Handläggare geodataavdelningen
3. Handläggare miljöavdelningen
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NR

ÄRENDETYP

A

Beslutanderätt enligt övrig
lagstiftning med mera
överklagande, yttrande,
framställan
Kommunallagen
(2017:725), KL.

1
A1.1
a)

Beslut i enlighet med KL.
Besluta i ärenden som är så
brådskande, att bygg- och
miljönämndens avgörande inte kan
avvaktas.
Överklaga (utan yttrande) – på byggoch miljönämndens vägnar – domar
och beslut som gått nämnden emot
när nämndens beslut inte kan
avvaktas.
Avge yttrande till högre instans med
anledning av överklagande av beslut
som fattats på delegation1.

b)

c)

LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

6 kap. 39 § KL

ordförande

vice ordförande

6 kap 38 § KL

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

juristen

B1, B2, B3
G1
M1, M2, M3

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

d)

Avge yttrande där inget annat
nämnts i annat lagrum.

B1, B2, B3
G1
M1, M2, M3

e)

Avge yttranden till kommunala
styrelser och nämnder (inte
kommunfullmäktige) samt andra
som begär bygg- och miljönämndens
yttrande.
Överklaga beslut och domar som
innefattar ändring av delegatens
beslut.

B1, B2, B3
G1
M1, M2

f)

g)

Avge yttrande till domstol eller
annan myndighet i ärenden beslutade
av bygg- och miljönämnden med
besked att inget ytterligare finns att
tillägga beträffande ett överklagat

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

Yttrande över överklagande av beslut som nämnden i dess helhet fattat kan inte delegeras, 6 kap.
38 § 2 KL.
1
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beslut, förutsatt att nämnden tidigare
yttrat sig i ärendet.
Besluta att lämna anmälningar,
framställningar, klagomål med mera
utan åtgärd

h)

B1, B2, B3, B4
G1
M1, M2, M3

i)

Besluta om indexreglering av den
kommunala taxan

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

2

Förvaltningslagen
(2017:900), FL.

A2.1
a)

Beslut i enlighet med FL.
Pröva om ett överklagande av ett
beslut kommit in i rätt tid.

b)

Avvisa för sent inkommit
överklagande.

c)

Avskriva2 ärende vid återkallelse av
ansökan om lov eller dylikt.

d)

Rättelse av skrivfel eller liknande i
beslut som fattats på delegation.

36 § FL

B1, B2, B3, B4
G1
M1, M2, M3

e)

Ändra beslut som fattats på
delegation.

37 och 38 §§ FL

respektive
handläggare

f)

Avgöra när ändring ska ske av byggoch miljönämnden3.

37 och 38 §§ FL

respektive
handläggare

45 § FL
Lagen (1930) om
beräkning av lagstadgad
tid
45 § FL

B3
G1
M1, M2, M3
B3
G1
M1, M2, M3
B1, B2
G1
M1, M2, M3

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
presidium

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

Att ett ärende avskrivs från vidare handläggning innebär att ärendet avslutas utan en slutlig prövning i sak.
En förutsättning för avskrivning är att ärendet till följd av någon händelse har förlorat sin aktualitet,
till exempel när en ansökan har återkallats. Att en sökande förhåller sig passiv under ärendets gång,
till exempel inte följer en uppmaning att komplettera handlingarna, utgör dock inte grund för
avskrivning. När ett ärende avskrivs ska sökanden eller annan ärendet gäller informeras om beslutet
samt om och hur beslutet kan överklagas.
3 Det är endast bygg- och miljönämnden som sedan kan göra den formella ändringen av det egna
beslutet.
2
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3

Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
OSL

A3.1
a)

Beslut i enlighet med OSL.
Pröva om handling kan lämnas ut.4

b)

Vägra lämna ut handling eller att
lämna ut handling med förbehåll.

4

Lagen om viten (1985:206),
VL

A4.1
a)

Beslut i enlighet med VL.
Ansöka om utdömande av vite.

5

Delgivningslagen
(2010:1932), DL med
tillhörande förordning
(2011:154)

A5.1

respektive
tjänsteperson
juristen

juristen

6 § VL

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

presidium

Beslut i enlighet med DL och
förordningen.
Bestämma att delgivning ska ske
genom kungörelsedelgivning.

47-50 §§ DL och 19-20
§§ förordningen

B1, B2
G1
M1, M2, M3

b)

Bestämma att delgivning ska ske
genom stämningsmannadelgivning.

31-38 §§ DL och 9-18
§§ förordningen

B1, B2, B3
G1
M1, M2, M3

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

6

Övrigt

a)

Lämna klagomål utan åtgärd.5

a)

6 kap. 2 och 3 §§ OSL
6 kap. 2 och 3 §§ OSL

B1, B2, B3
G1
M1, M2, M3

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

respektive plan- och
bygglovschef,

I första hand görs prövningen av om en handling kan lämnas ut av den tjänsteperson som har fått i
uppdrag att ta hand om handlingen, till exempel en registrator eller en handläggare av ett ärende. I
tveksamma fall ska hen hänskjuta saken till myndigheten, om det inte fördröjer prövningen. Också
när tjänstepersonen vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med ett förbehåll, ska saken
hänskjutas till myndigheten, om den som vill ta del av handlingen begär det. Sökanden ska
underrättas om att hen kan begära detta och att det krävs ett beslut av myndigheten för att ett
avgörande ska kunna överklagas.
5 Det förekommer ibland att klagomål framförs på verksamheter eller företeelser som inte omfattas
av den lokala tillsynsuppgift som bygg- och miljönämnden ansvarar för.
4

HÖGANÄS KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

6 (40)

b)

Upprätta och avge yttrande till annan
myndighet.

c)

Utse ombud att företräda bygg- och
miljönämnden vid förhandling eller
förrättning i mål och ärenden.
Redaktionella ändringar och tillägg i
bygg- och miljönämndens i Höganäs
kommun delegationsordning och
bilagor i anledning av ändrad
lagstiftning med mera utan att
delegationsordningen ändras i sak.

d)
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respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
ordförande
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

geodatachef,
miljöchef
presidium

vice ordförande
juristen
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NR

ÄRENDETYP

LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

B
1

Beslutanderätt enligt GDPR
Dataskyddsförordningen
(EU) 2016/679

a)

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal.6

Artikel 28.3

juristen

b)

Beslut med anledning av begäran om
tillgång.

Artikel 12.5, Artikel 15

c)

Beslut att avvisa begäran om
registerutdrag. 7

Artikel 12.5, Artikel 15

d)

Beslut om rättelse.

Artikel 16

e)

Beslut om radering.

Artikel 17

f)

Beslut om att avvisa den
registrerades rätt till radering. 8

Artikel 17

g)

Beslut om rätt till begränsning av
personuppgiftsbehandling.

Artikel 18

h)

Beslut om att avvisa den
registrerades rätt till begränsning av
behandling. 9

Artikel 18

i)

Beslut ifråga om invändning mot
personuppgiftsbehandling.

Artikel 21

respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,

Överklagas hos förvaltningsrätten. Ange besvärshänvisning.
Överklagas hos förvaltningsrätten. Ange besvärshänvisning.
8 Överklagas hos förvaltningsrätten. Ange besvärshänvisning.
9 Överklagas hos förvaltningsrätten. Ange besvärshänvisning.
6
7
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juristen

juristen

juristen

juristen

juristen

juristen

juristen
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j)

k)

l)

Nekande beslut med anledning av
den registrerades rätt att göra
invändningar mot behandling av sina
personuppgifter. 10
Besluta om att inte anmäla en
personuppgiftsincident till
integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Artikel 21

Beslut att inte informera registrerad
om personuppgiftsincident.

Artikel 34

10

Artikel 33

Överklagas hos förvaltningsrätten. Ange besvärshänvisning.
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geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef
respektive plan- och
bygglovschef,
geodatachef,
miljöchef

juristen

juristen

juristen
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NR

ÄRENDETYP

C

Beslutanderätt enligt
lagstiftning inom planoch byggnadsväsendet
Plan och bygglagen
(2010:900), PBL

1
C1.1
a)
C1.2

a)

Beslut i enlighet med 8 kap.
PBL
Hinder mot tillgänglighet som är
enkelt avhjälpt
Lovärenden; beslut i enlighet
med 9 kap. PBL och
tillämpliga föreskrifter (16
kap. 7 § PBL) samt inom
ramen för de förutsättningar
för dels bygglov som anges i
9 kap. 30-33a §§ PBL dels för
rivningslov och marklov som
anges i 9 kap. 34 §
respektive 34 § PBL
Avslå ansökan om bygglov för
 tillbyggnad,









uppförande av
komplementbyggnad eller
annan mindre byggnad
utanför område med
detaljplan,
ändring då byggnad inreds
eller tas i anspråk för ett
väsentligt annat ändamål,
ändring då det i byggnad
inreds någon ytterligare
bostad eller lokal,
åtgärder som avsevärt
påverkar byggnadens yttre,
åtgärder som avses pågå
under en begränsad tid
(tidsbegränsade bygglov),
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LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

8 kap. 2 och 12 §§ PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef

9 kap. 2 § 2 PBL

B1, B2

9 kap. 2 § 1 PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

9 kap. 2 § 3 a) PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef

9 kap. 2 § 3 b) PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef

9 kap. 2 § 3 c) PBL

B1, B2

9 kap. 33 § PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
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anordnande eller väsentlig
ändring av annan
anläggning,
samt avslag på ansökan om
 rivningslov, och

b)

marklov.

Ge bygglov, rivningslov och
marklov och där det bedöms att
bygg- och miljönämndens
ställningstagande inte behövs i
enlighet med 6 kap. 33-34 §§
kommunallagen (1991:900) och 12
kap. 6 § PBL.
Ändring av gällande bygglov inom
ramen för tidigare medgiven
bruttoarea eller medgiven avvikelse
från detaljplan eller
områdesbestämmelser. 11
Genomförande av bygg-,
rivnings- och markåtgärder
med mera; beslut i enlighet
med 10 kap. PBL och
tillämpliga föreskrifter.
Ge startbesked och godkänna att en
åtgärd får påbörjas och att i
startbeskedet bland annat
 fastställa kontrollplan,
 bestämma de villkor som
behövs för att få påbörja
åtgärderna,
 bestämma villkor och
ungefärlig tidpunkt för
utstakning om det behövs,
och
 bestämma vilka handlingar
som ska lämnas inför
beslut om slutbesked
Ge startbesked om det enligt 10
kap. 14 § PBL inte behövs något

c)

C1.3

a)

b)

6 kap. 1 § PBF

B1, B2

plan- och
bygglovschef

9 kap. 10 § PBL

B1, B2

9 kap. 11-13 §§ PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

B1, B2

B1, B2

plan- och
bygglovschef

10 kap. 23-24 §§ PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef

10 kap. 22 § första
stycket 1 PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef

Det bör observeras att det i PBL inte finns några särskilda regler om ”ändring” av lov. Formellt
sett ska således en ansökan om ändring av lov handläggas på samma sätt som en ansökan om nytt lov.
Om det redan finns ett lov som bygg- och miljönämnden givit, bör det dock finnas möjligheter att
delegera beslutanderätt som avser vissa ändringar i förhållande till det redan beviljade lovet.
11
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c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
C1.4

a)

tekniskt samråd och om startbesked
inte redan getts i beslutet om lov.
Förelägga byggherren att
komplettera de handlingar som
behövs för prövning av startbesked
(avser ärende som inte behöver
tekniskt samråd).
Ge slutbesked och även
interimistiskt slutbesked.
Tillåta att byggnadsverk får tas i
bruk utan att slutbesked lämnats.
Föreskriva att kontrollplan för
rivningsåtgärder inte behövs.
Begära kompletterande villkor för
bygg- och rivningsåtgärder eller för
kontrollen.
Utse ny kontrollansvarig om en
tidigare kontrollansvarig lämnat sitt
uppdrag.
Föreskriva att kontrollansvarig inte
behövs.
Föreskriva att kontrollansvarig
krävs.
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.
Startbesked för installation eller
väsentlig ändring av eldstad eller
rökkanal.
Startbesked för installation av
eldstad i befintlig rökkanal.
Tillsyn och ingripanden;
beslut i enlighet med 11
kap. PBL och anslutande
plan- och byggförordning
(2011:338), PBF, samt
tillämpliga föreskrifter med
mera.
Avslå begäran att bygg- och
miljönämnden ska ingripa eller
besluta om en påföljd med stöd av
11 kap. PBL.
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10 kap. 22 § första
stycket 2 PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef

10 kap. 34-37 §§ PBL

B1, B2

10 kap. 34-37 §§ PBL

B2

10 kap. 18 § 2 stycket
PBL
10 kap. 29 § PBL

B2

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

10 kap. 13 § PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef

10 kap. 10 § PBL

B1, B2

7 kap. 5 § 2-8 PBF

B1, B2, B4

3 kap. 21 § PBF

B2

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

6 kap. 5 § 4 PBF

B1, B2

plan- och
bygglovschef

6 kap. 5 § 4 PBF

B1, B2, B3

plan- och
bygglovschef

11 kap. 5 § PBL

B3

plan- och
bygglovschef

B1, B2
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b)

Avge skriftligt ingripandebesked.

11 kap. 7 § PBL

B3

c)

Begära det biträde av
polismyndigheten som behövs för
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL.
Förelägga att inom viss tid ansöka
om lov, om det är sannolikt att lov
kan ges för åtgärden
(lovföreläggande).
Förelägga ägare av byggnadsverk att
inom viss tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt sakkunnig att
utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som
ska betala kostnaderna för
uppdraget.
Förelägga att inom viss tid vidta
åtgärd (åtgärdsföreläggande).
Förelägga att inom viss tid vidta
rättelse (rättelseföreläggande).
Förelägga att inom viss tid riva
byggnadsverk (rivningsföreläggande).
Förelägga om ökad trafiksäkerhet.

11 kap. 9 § PBL

plan- och
bygglovschef

11 kap. 17 § PBL

B3

plan- och
bygglovschef

11 kap. 18 § första
stycket andra meningen
PBL

B3

plan- och
bygglovschef

11 kap. 19 § PBL

B3

11 kap. 20 § PBL

B3

11 kap. 21 § PBL

B2, B3

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

11 kap. 22-23 §§ PBL

B2, B3

Förelägga om stängsel kring
industrianläggningar som inte
används.
Produktföreläggande.

11 kap. 24 § PBL

B2, B3

11 kap. 25-26 §§ PBL

B2

Förbjuda fortsatt arbete eller åtgärd.
Även förbud som förenas med
vite.12
Förbjuda användning av hela eller
delar av byggnadsverk. Även
förbud som förenas med vite.13
Förbjuda användning av hela eller
delar av byggnadsverk om det inte
finns förutsättningar att ge
slutbesked.
Utse annan funktionskontrollant (8
kap. 25 § PBL).
Entlediga kontrollansvarig som
åsidosatt sina skyldigheter enligt 10

11 kap. 30-32 §§ samt
11 kap. 37 § PBL

B2

11 kap. 33 § 1 samt 11
kap. 37 § PBL

B2

plan- och
bygglovschef

11 kap. 33 § PBL

B2

plan- och
bygglovschef

11 kap. 34 § PBL

B2

11 kap. 35 § PBL

B2

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

12
13

Jämför 12 kap. 6 § 2 PBL.
Ibid.
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plan- och
bygglovschef
presidium

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

13 (40)

kap. 11 § PBL och att, efter förslag
av byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig
Förena förbud enligt l) och m) med
vite (12 kap. 6 § PBL).
Bestämma att den åtgärd som
föreläggandet eller beslutet avser
enligt f)-j) ska genomföras
omedelbart trots att föreläggandet
eller förbudet inte har vunnit laga
kraft.
Ansöka om handräckning hos
kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller
när någon har underlåtit att utföra
arbete eller vidta en åtgärd som har
förelagts enligt 11 kap. 19-25 §§
PBL.
Förelägga avseende kontroll av
hissar och vissa andra motordrivna
anordningar.
Särskild besiktning av hissar och
vissa andra motordrivna
anordningar.
Anmärkning i anslutning till
arbetsplatsbesök/besiktning inom
ramen för bygg- och
miljönämndens tillsynsarbete som
innefattar för byggherren bindande
föreskrift [föreläggande14].
Beslut i enlighet med 12 kap.
PBL
Avgift enligt gällande taxa inom
nämndens verksamhetsområde.
Avvika från avgift enligt gällande
taxa inom nämndens
verksamhetsområde.
Handläggningsbeslut i
enlighet med PBL, PBF med
flera
Förelägga sökanden att komplettera
en ofullständig ansökan om lov,
respektive anmälan eller avvisa

q)
r)

s)

t)
u)
v)

C1.5
a)
b)
C1.6
a)

14
15

11 kap. 37 § PBL

B2

11 kap. 38 § PBL

B2, B3

11 kap. 39 § PBL

plan- och
bygglovschef

presidium

8 kap. 6 § PBF

B3

plan- och
bygglovschef

8 kap. 6 § och 5 kap. 9
§ PBF

B2

plan- och
bygglovschef

10 kap. 27-28 §§ PBL
och 11 kap. 8 samt 1920 §§ PBL

B2

plan- och
bygglovschef

12 kap. 8 § samt 9-11
§§ PBL[15].

B1, B2

plan- och
bygglovschef
presidium

plan- och
bygglovschef

9 kap. 22 § PBL
respektive 9 kap. 46 §

B1, B2, B3, B4

Vite eller åtgärd beslutas av bygg- och miljönämnden.
Reduktion av avgift enligt 8a § beslutas alltid av bygg- och miljönämnden.

HÖGANÄS KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

plan- och
bygglovschef

14 (40)

ansökan respektive samt avvisa en
ansökan respektive anmälan då det
råder litis pendens16.
Förelägga sökanden att komplettera
en ofullständig anmälan eller avvisa
anmälan.
Förlänga handläggningstiden för
ärende om lov eller förhandsbesked
i högst tio veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna.
Föreskriva att samordnad
handläggning av en ansökan om lov
eller förhandsbesked med
miljötillsynsnämnden inte behöver
ske.
Villkorsbesked.

PBL och 13 kap. 6 §
rättegångsbalken

f)

Bevilja lov för åtgärder som inte
kräver lov, om den som avser vidta
åtgärden särskilt begär att få sin
ansökan prövad.

2

Lagen (2014:227) om
färdigställandeskydd, LFS.

C2.1
a)

Beslut i enlighet med LFS.
Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad av
småhus som inte ska användas för
permanent bruk.
Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad
med mera.

b)
c)

d)

e)

b)

3

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om hissar
och vissa andra
motordrivna anordningar.

C3.1

Beslut i enlighet med Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om
hissar och vissa andra motordrivna
anordningar avseende längre
besiktningsintervall och anstånd

6 kap. 10 § PBF

B1, B3, B4

plan- och
bygglovschef

9 kap. 27 § första
stycket PBL

B1

plan- och
bygglovschef

9 kap. 24 § andra
stycket PBL

B1

plan- och
bygglovschef

9 kap. 19 § PBL

B1

9 kap. 14 § PBL

B1

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

3 § första stycket andra
meningen LFS

B1, B2

plan- och
bygglovschef

3 § första stycket första
meningen LFS

B1, B2

plan- och
bygglovschef

Vid varje tidpunkt
gällande föreskrift och
allmänt råd. 5 kap. 8-16
§§ PBF och 11 kap. 33
§ PBL

B1, B2

plan- och
bygglovschef

Med detta avses ett rättegångshinder som innebär att den sakfråga som ska prövas är identisk med
sakfråga som redan är föremål för prövning i överinstans.
16
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med besiktning samt
användningsförbud.

4

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem och
certifiering av sakkunniga
funktionskontrollanter.

C4.1

Beslut i enlighet med Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om
funktionskontroll av
ventilationssystem avseende
föreläggande mot ägare till byggnad
som inte fullgör sina skyldigheter
samt senareläggning av
besiktningstidpunkt [särskilda skäl].

5

Boverkets byggregler.

C5.1

Beslut i enlighet med
Boverkets byggregler.
Medge mindre avvikelser från
gällande tekniska krav på
byggnadsverk med mera avseende
konstruktioner.

a)

6

Boverkets föreskrifter om
tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder).verkets
byggregler.

C6.1

Beslut i enlighet med
Boverkets föreskrifter om
eurokoder.
Medge mindre avvikelser från
gällande tekniska krav på
byggnadsverk med mera avseende
konstruktioner.

a)
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Vid varje tidpunkt
gällande föreskrift och
allmänt råd.
5 kap. 1-7 §§ PBF och
11 kap. 19-20 §§ PBL

B1, B2, B3, B4

plan- och
bygglovschef

Vid varje tidpunkt
gällande föreskrift och
allmänt råd.

B1, B2

plan- och
bygglovschef

Vid varje tidpunkt
gällande föreskrift och
allmänt råd.

B1, B2

plan- och
bygglovschef
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7

Fastighetsbildningslagen
(1970:988), FBL,
anläggningslagen
(1973:1149), AL och
ledningsrättslagen
(1973:1144), LR.

C7.1
a)

Beslut i enlighet med FBL.
Företräda bygg- och miljönämnden
vid samråd med
lantmäterimyndigheten och därvid
även rätten att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan fastighetsbildning
sker.
Godkänna förrättning,
förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning och därvid avsäga
bygg- och miljönämndens rätt till
överklagande för att möjliggöra att
förrättningsbeslut snabbt vinner
laga kraft.
Påkalla fastighetsreglering där inte
regleringen sammanhänger med
detaljplaneläggning.
Ansöka om fastighetsbestämning.
Beslut i enlighet med AL.
Företräda bygg- och miljönämnden
vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan anläggning inrättas.
Godkänna beslut eller åtgärd.
Beslut i enlighet med LL.
Företräda bygg- och miljönämnden
vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att
anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av
ledningsrätt.
Godkänna beslut eller åtgärd.

b)

c)
d)
C7.2
a)

b)
C7.3
a)

b)
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4 kap. 25 § FBL

G1

geodatachef

15 kap. 11 § FBL

G1

geodatachef

5 kap. 3 § tredje stycket
FBL

G1

geodatachef

14 kap. 1a § FBL

G1

geodatachef

21 § AL

G1

geodatachef

30 § AL

G1

geodatachef

19 § LL

G1

geodatachef

28 § LL

G1

geodatachef
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8

Lagen (2006:378) om
lägenhetsregister och
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059).

C8.1

Beslut om åtgärder i enlighet med
lagen om lägenhetsregister och
fastighetsregisterkungörelsen.
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Vid varje tidpunkt
gällande bestämmelser.

G2

geodatachef
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NR

ÄRENDETYP

D

Beslutanderätt enligt
lagstiftning i övrigt knuten
till bygg- och
miljönämndens
reglemente.
Lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och
skyltning, LGS, med
tillhörande förordning
(1998:929), FGS

1

D1.1

Beslut i enlighet med LGS och
FGS.

2

Lagen (2010:1011) om
brandfarliga och
explosiva varor, LBE, med
tillhörande förordning
(2010:1075).

D2.1

Beslut i enlighet med LBE
och förordningen
Godkänna föreståndare i
tillsynspliktig verksamhet för
brandfarliga och explosiva varor.
Ge tillstånd för hantering och
överföring av brandfarliga och
explosiva varor.
Medge tidsgräns för tillstånd samt
nya eller ändrade villkor kopplat till
tillståndet.
Återkalla tillstånd.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Föreskriva att hantering inte får
påbörjas innan avsyning skett.
Förlänga handläggningstiden
maximalt tre månader.
Medge hantering eller överföring
enligt tidigare tillstånd.
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LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE/
DELEGAT

ERSÄTTARE

6, 7 och 9 §§ LGS

B1

plan- och
bygglovschef

9 § LBE

B1, B2

plan- och
bygglovschef

17-18 §§ LBE

B1, B2

plan- och
bygglovschef

19 § LBE

B1, B2

plan- och
bygglovschef

20 § LBE

B1, B2

16 § förordningen

B1, B2

17 § förordningen

B1, B2

19 § förordningen

B1, B2

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef
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NR

ÄRENDETYP

E

Övrig beslutanderätt
enligt PBL

E1
a)

Detaljplanefrågor
Beslut om att detaljplanearbete ska
genomföras som
standardförfarande17 eller utökat
förfarande18 [gäller inte om
kommunstyrelsen beslutat om
utökat förfarande]
Beslut om samråd och granskning19

b)
c)

Godkännande av planhandlingar
samt andra underlag för beslut inför
samråds- och
granskningsförfarande, inom ramen
för program, planbesked och övriga
beslutade utredningar som
kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige godkänt
 Oförändrade eller med
smärre förändringar20

LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE/
DELEGAT

ERSÄTTARE

5 kap. 7 § PBL

plan- och
bygglovschef

presidium

plan- och
bygglovschef
plan- och
bygglovschef

presidium

5 kap. 13 och
21 §§ PBL

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.
18 Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller
länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor
betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
19 Om ärendet inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
20 Det vill säga ändringar som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
17
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presidium
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NR

ÄRENDETYP

F

Beslutanderätt enligt
lagstiftning inom
miljöbalken
Miljöbalken (1998:808),
MB

1
F1.1
a)

b)

c)

F1.2
a)

b)

c)

d)

Miljökonsekvensbeskrivningar
Avge yttrande till länsstyrelsen i
fråga om en verksamhet eller åtgärd
kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Avge yttrande till
verksamhetsutövare med anledning
av utökat samråd med
miljökonsekvensbedömning
Avge yttrande över
miljökonsekvensbeskrivning som
inte kungörs tillsammans med
ansökan i ett mål eller ärende.
Miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Besluta om åtgärd för att spåra
smitta och undanröja risken för
smittspridning vid misstanke om att
ett sällskapsdjur som innehas av
privatperson eller ett objekt bär på
en allvarlig smittsam sjukdom som
kan föras över till människor.
Besluta om att låta förstöra föremål
av personlig natur och låta avliva
sällskapsdjur som innehas av
privatpersoner.
Besluta i ärende om tillstånd att
inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett eller ansluta
vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
Besluta i anmälningsärende om
annan avloppsanläggning än som
avses under c.
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LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTAND
E/DELEGAT

ERSÄTTARE

6 kap. MB samt
förordningen om MKB

M1

miljöchef

6 kap. MB samt
förordningen om MKB

M1

miljöchef

6 kap. MB samt
förordningen om MKB

M1

miljöchef

9 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter

M1

miljöchef

9 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter

miljöchef

presidium

9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter
9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet

M1

miljöchef

M1

miljöchef

21 (40)

e)

Besluta att en avloppsanordning
eller värmepumpsanläggning inte
får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts.

f)

Besluta i anmälningsärende om
ändring av avloppsanläggning.

g)

Besluta i anmälningsärende om
inrättandet av
värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, yteller grundvatten.
Avge yttrande om mellanlagring,
återvinning och bortskaffande av
farligt avfall.

h)

i)

j)

Besluta i anmälningsärende om
anläggande, drivande eller ändring
av verksamheter som framgår av 1
kap Miljöprövningsförordningen
(2013:251).
Besluta om åtgärder mot skadedjur.

k)

Besluta i anmälningsärende om
gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning inom område med
detaljplan.

l)

Besluta i anmälningsärende.

F1.3
a)

Förorenade områden
Besluta i anmälningsärende.
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och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter
9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter
9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter
9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter
9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter
1 kap Miljöprövningsförordningen
(2013:251)

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

miljöchef

presidium

9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter
9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter
9 kap. MB med
förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH)
och föreskrifter

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

10 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter

miljöchef

presidium
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b)

Avge yttrande till länsstyrelsen
avseende miljöriskområde.

F1.4

Jordbruk och annan
verksamhet
Avge yttrande till länsstyrelsen.
Besluta om undantag från
regelverket i SJVFS 2015:21 om
miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring.
Kemikalier
Besluta om spridning av
bekämpningsmedel enligt
förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel.
Besluta i anmälningsärende kyl- och
värmepumpsanläggningar (SNFS
1992:16).
Avfall
Begära uppgift om avfall
(avfallsförordningen).

a)
b)

F1.5
a)

b)
F1.6
a)
b)

Besluta om dispens/tillstånd att
själv återvinna och bortskaffa avfall.

c)

Avge yttrande till Naturvårdsverket
avseende dumpning till havs.

d)

Dispenser från provtagning och
mätning, om dispensfrågan inte har
reglerats i tillståndsbeslut
(förordning 2002:1060 om
avfallsförbränning).
Avge yttranden till länsstyrelsen
(avfallsförordningen).

e)
f)

F1.7
a)

Beslut om hantering av avfall då
skada på människors hälsa eller
miljön uppkommit
(avfallsförordningen).
Prövningar
Avge yttrade till länsstyrelse eller
miljödomstol vid
kompletteringsremissen.
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10 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter

M1

miljöchef

12 kap. MB
12 kap. MB

M1
M1

miljöchef
miljöchef

14 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter

M1

miljöchef

14 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter

M1

miljöchef

15 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter
15 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter
15 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter
15 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

15 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter
15 kap. MB med
förordningar och
föreskrifter

M1

miljöchef

M1

miljöchef

16, 17, 22 kap. MB

M1

miljöchef

23 (40)

b)
c)

F1.8
a)

F1.9
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)

Avge yttrade till länsstyrelse eller
miljödomstol vid
tillståndsprövningen.
Besluta om villkor av mindre
betydelse som miljödomstol eller
länsstyrelse i beslut om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa.
Tillstånds giltighet
Besluta att på ansökan av
tillståndsinnehavaren upphäva eller
ändra bestämmelser och villkor i ett
tillståndsbeslut som har fattats med
stöd av delegation.
Tillsyn
Besluta om föreläggande och/eller
förbud.
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och
adress.
Besluta om att förena
förelägganden eller förbud med fast
vite om högst 50 000 kronor i varje
enskilt ärende.
Besluta om att förena
förelägganden eller förbud med
löpande vite om högst 10 000
kronor per överträdelse eller 5 000
kronor per månad.
Yttrande till miljödomstol i ärende
om utdömande av vite.
Besluta om att sända föreläggande
eller förbud till
inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivningsregistret.
Besluta om att begära verkställighet
av kronofogdemyndighet.
Besluta om att vidta rättelse på den
felandes bekostnad.
Besluta om att begära att den som
driver verksamhet som kan befaras
medföra olägenhet för människors
hälsa eller påverka miljön skall
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16, 17, 22 kap. MB

miljöchef

presidium

16, 17, 22 kap. MB

miljöchef

presidium

24 kap. MB

miljöchef

presidium

26 kap. 9 § MB

M1

miljöchef

26 kap. 13 § MB

M1

miljöchef

26 kap. 14 § MB

miljöchef

presidium

Lagen om viten
(1985:206) VL

miljöchef

presidium

26 kap. MB med
förordningar samt 4 §
Lag om viten
26 kap. 15 § MB

M1

miljöchef

M1

miljöchef

26 kap. 17 § MB

miljöchef

presidium

26 kap. 18 § MB

miljöchef

presidium

26 kap. 19 § tredje
stycket MB

M1

miljöchef

24 (40)

j)
k)

l)

m)

n)

o)
F1.10
a)

b)

F1.11
a)

lämna förslag till kontrollprogram
eller förbättrande åtgärder.
Besluta om att förelägga den som
driver miljöfarlig verksamhet att
avge miljörapport.
Besluta om föreläggande att till
myndigheten lämna de uppgifter
och handlingar som behövs för
tillsynen.
Besluta att meddela föreläggande
om att den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd eller
som upplåter byggnad för bostäder
eller allmänt ändamål att utföra
sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsynen.
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 kronor
Besluta att förena beslut om
undersökning med förbud att
överlåta berörd fastighet eller
egendom till dess undersökningen
är slutförd.
Förordna att beslut skall gälla med
omedelbar verkan även om det
överklagas.
Avgifter
Besluta om att påföra timavgift eller
fast avgift enligt den av
kommunfullmäktige fastställda
taxan för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken samt besluta att
densamme ska gälla även om det
överklagas.
Besluta att sätta ned eller
efterskänka avgift enligt
kommunens taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.
Tillträde
Begära hjälp av polismyndigheten
för att få tillträde till fastigheter,
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26 kap. 20 § MB

M1

miljöchef

26 kap. 20 § MB

M1

miljöchef

26 kap. 22 § första
stycket, första och
andra meningen MB

M1

miljöchef

26 kap. 22 § första
stycket, tredje
meningen MB

miljöchef

presidium

26 kap. 22 § tredje
stycket MB

miljöchef

presidium

26 kap. 26 § MB

M1

miljöchef

27 kap. 1 § MB

M1, M3

miljöchef

27 kap. 1 § MB

miljöchef

presidium

28 kap. 1, 6 och 8 § MB

M1

miljöchef

25 (40)

b)

F1.12
a)
F1.13
a)

byggnader, andra anläggningar samt
transportmedel och att där utföra
undersökningar och andra åtgärder.
Kommentar: Att tillkalla polis enbart
som skydd är inte ett beslut som
kräver delegation.
Besluta att meddela förbud vid vite
upp till 5 000 kronor, att rubba eller
skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut
vid undersökningar.
Miljösanktionsavgifter
Besluta om miljösanktionsavgifter
som inte överstiger 10 000 kr.
Miljöskadeförsäkring
Förelägga bidragsskyldig till
miljöskadeförsäkring eller
saneringsförsäkring att fullgöra sin
skyldighet att bidra till
försäkringarna
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28 kap. 7 § MB

presidium

-

30 kap. 3 § MB med
tillhörande förordning

miljöchef

presidium

33 kap. 4 § MB

M1

miljöchef

26 (40)

NR

ÄRENDETYP

G

BESLUTANDERÄTT ENLIGT
LAGSTIFTNING INOM
LIVSMEDEL
LIVSMEDELSLAGEN
(2006:804), LL
LIVSMEDELSFÖRORDNINGEN
(2006:813), LF
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 EGbestämmelserna
Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till
50000 kronor för respektive
adressat i varje enskilt ärende

G1.1

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Besluta att förena föreläggande eller
förbud med löpande vite om högst
10000 kronor per överträdelse eller
om 5000 kronor per månad som
föreläggandet eller förbudet inte
åtlyds
Beslut avseende registrering samt
godkännande av
livsmedelsanläggning
Besluta om tillfälligt upphävande,
samt återkallande av godkännande
av anläggning
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
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LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

22 § LL (2006:804)

M2

miljöchef

23 § LL (2006:804)
3§ Viteslagen
(1985:206)

miljöchef

presidium

23 § LL (2006:804)
4 § Viteslagen
(1985:206)

miljöchef

presidium

8, 23 § LF (2006:813)

M2

miljöchef

24 § LF (2006:813)

M2

Miljöchef

24 § första och andra
stycket LL (2006:804)
34 § LF (2006:813)

M2 vid
omhändertagande.

miljöchef vid
omhändertagande.

miljöchef om varan
ska förstöras

presidium om varan
ska förstöras

27 (40)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

understiga 50000 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.
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
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.
Besluta om skyldighet för den
som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att
genomgå läkarundersökning om
det behövs av livsmedelshygieniska skäl
Besluta 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
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24 § tredje stycket LL
(2006:804)
34 § LF (2006:813)

miljöchef

presidium

27 § LL (2006:804)

M2

miljöchef

33 § LL (2006:804)

M2

miljöchef

26 § LL (2006:804)

miljöchef

presidium

8 § LF (2006:813)

M2

Miljöchef

Miljöchef

Presidium

24 § LL (2006:804)

28 (40)

G1.2

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

ÅTGÄRDER FRÅN DE
BEHÖRIGA
MYNDIGHETERNAS SIDA OCH
SANKTIONER
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
Europeiska 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
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.
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
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EU 2017/625 Art 138,
punkt 2c

M2

miljöchef

EU 2017/625 Art 138,
punkt 2d

M2

miljöchef

EU 2017/625 Art 138,
punkt 2e
EU 2017/625 Art 138,
punkt 2g

M2

miljöchef

M2

miljöchef

EU 2017/625 Art 138,
punkt 2h

M2

miljöchef

EU 2017/625 Art 138.
Punkt 2i

M2

miljöchef

30 § LL (2006:804)
och 39 § a - e i LF
(2006:813)

miljöchef

presidium

29 (40)

G2.1

FÖRORDNING (2006:1166)
OM AVGIFTER FÖR
OFFENTLIG KONTROLL AV
LIVSMEDEL OCH VISSA
JORDBRUKSPRODUKTER,
(FAOKL)

a)

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

G2.2

FÖRORDNING (2021:176) OM
AVGIFTER FÖR KONTROLL AV
LIVSMEDEL OCH VISSA
JORDBRUKSPRODUKTER

a)

Besluta om avgift för offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet

b)

Besluta om avgift för kontroll efter
klagomål och för uppföljande
kontroll.

c)

Besluta om avgift för godkännande
och registrering av en anläggning

d)

Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften

G2.3

FÖRORDNING (2006:812) OM
OFFENTLIG KONTROLL AV
LIVSMEDEL SOM IMPORTERAS
FRÅN ETT TREDJELAND

a)

Besluta om avgift för
importkontroll
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3, 9, 12, 12a §§ FAOKL M2

miljöchef

7-10 § Höganäs
kommuns taxa

M2

miljöchef

miljöchef

presidium

M2

miljöchef

18 § Förordning
(2021:176)
14 § Höganäs
kommuns taxa

miljöchef

presidium

Förordning 2006:812
11-12 §§eller
motsvarande

M2

miljöchef

4§ Förordning
(2021:176)
Övergångsregler p 4
6-12 § Höganäs
kommuns taxa
8, 9 §§ Förordning
(2021:176)
13 § Höganäs
kommuns taxa
11 § Förordning
(2021:176)
6, 7 § Höganäs
kommuns taxa

30 (40)

bestämmelser som
gäller efter den 14
december 2019
16 § Höganäs
kommuns taxa
G3.1

LAGEN (2006:805) OM FODER
OCH ANIMALISKA
BIPRODUKTER, (LFAB)

a)

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 EGbestämmelserna
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23 § LFAB (2006:805)
12 § FFAB (2006:814)

M2

miljöchef

31 (40)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till
50000 kronor för respektive
adressat i varje enskilt ärende
Besluta att förena föreläggande eller
förbud med löpande vite om högst
10000 kronor per överträdelse eller
med 5000 kronor 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 50000
kronor
Besluta om att begära hjälp av
Polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger
Besluta om att sanktionsavgift ska
betalas av den som påbörjar en
verksamhet som är
registreringspliktig utan att någon
anmälan om registrering har gjorts,
eller brister när det gäller att
uppfylla krav på journalföring eller
annan dokumentation
Besluta att förordna att ett beslut
ska gälla omedelbart även om det
överklagas

G4.1

FÖRORDNING (2006:1165)
OM AVGIFTER FÖR
OFFENTLIG KONTROLL AV
FODER OCH ANIMALISKA
BIPRODUKTER, FAOKF

G5.1

Besluta om risk- och
erfarenhetsklassificering av
foderföretagare och företagare som
befattar sig med animaliska
biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift
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24 § LFAB (2006:805)
Viteslagen (1985:206)

miljöchef

presidium

24 § LFAB (2006:805)
Viteslagen (1985:206)

miljöchef

presidium

25 § LFAB (2006:805)

M2 vid
omhändertagande.

miljöchef vid
omhändertagande.

miljöchef om varan
ska förstöras

presidium om varan
ska förstöras

27 § LFAB (2006:805)

M2

miljöchef

30 a § LFAB (2006:805)

miljöchef

presidium

33 § LFAB (2006:805)

M2

miljöchef

3-6 §§ FAOKF
(2006:1165)
7-10 §§ Höganäs
kommuns taxa

M2

miljöchef

32 (40)

G5.2

Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften

G5.3

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

G6.1

LIVSMEDELSVERKETS
FÖRESKRIFTER OM
DRICKSVATTEN (SLVFS
(2001:30, OMTRYCK LIVFS
(2017:2)

G7.1

Besluta om fastställande av
program för faroanalys enligt 2 c §
samt undersökningsprogram och
dess parametrar,
provtagningspunkter och
frekvensen av normal respektive
utvidgad undersökning.
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10 § FAOKF
(2006:1165)
12 § Höganäs
kommuns taxa
EU 2017/625, Art 79
punkt 2 c och art
83 punkt 1 samt
12-13 § FAOKL
(2006:1165)

miljöchef

presidium

miljöchef

presidium

12 § SLVFS (2001:30,
omtryck LIVFS
(2017:2)

M2

miljöchef

33 (40)

NR

ÄRENDETYP

H

Beslutanderätt enligt
lagstiftning strålskydd
Strålskyddslagen
(2018:396)

1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Begära upplysning, handlingar eller
biträde av polis som behövs för
tillsynen.
Besluta att meddela föreläggande
och förbud
Besluta om åtgärd på den
försumliges bekostnad.
Besluta om omhändertagande av
radioaktiva ämnen och tekniska
anordningar och övriga åtgärder.
Besluta att förena föreläggande och
förbud med vite om högst 50 000
kr i varje enskilt ärende.
Besluta om att förena
förelägganden eller förbud med
löpande vite om högst 10 000
kronor per överträdelse eller 5 000
kronor per månad.
Besluta om avgift för tillsyn.
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LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

Lagen om viten
(1985:206) VL

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

miljöchef

presidium

miljöchef

presidium

M1

miljöchef

34 (40)

NR

ÄRENDETYP

I

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

1
a)
b)
c)
d)

e)

Besluta om årlig tillsynsavgift.
Besluta om timbaserade
tillsynsavgifter.
Besluta om att begära de
upplysningar, handlingar och
liknande som behövs för tillsynen.
Begära biträde för tillträde till
områden, lokaler och andra
utrymmen som berörs av lagen eller
föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen.
Rapportera till läkemedelsverket om
brister i efterlevnaden av denna lag
och av de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen
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LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

23 §, samt KFS 2019:9
23 §, samt KFS 2019:9

M1, M2
M1, M2

miljöchef
miljöchef

21 §

M1, M2

miljöchef

21 §

M1, M2

miljöchef

21 §

M1, M2

miljöchef

35 (40)

NR

ÄRENDETYP

J

Beslutanderätt enligt
lagstiftning tobak
Lag om tobak och
liknande produkter
(2018:2088)

1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

Besluta om årlig tillsynsavgift, samt
timbaserade tillsynsavgifter.
Besluta om avgift för
tillståndsprövning
Besluta om försäljningstillstånd för
detaljhandel, samt partihandel.
Besluta om återkallelse av
försäljningstillstånd detaljhandel,
samt partihandel.
Besluta om varning gällande
detaljhandel, samt partihandel.
Besluta att meddela föreläggande
och förbud.
Besluta att förena föreläggande och
förbud med vite om högst 50 000
kronor i varje enskilt ärende.
Besluta om att förena
förelägganden eller förbud med
löpande vite om högst 50 000
kronor per överträdelse eller 50 000
kronor per månad.
Besluta om att begära de
upplysningar, handlingar och
liknande som behövs för tillsynen.
Begära biträde från polisen för
tillträde till områden, lokaler och
andra utrymmen som berörs av
lagen eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen och
att där utföra undersökningar och
ta prover.

HÖGANÄS KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE/
DELEGAT

ERSÄTTARE

8 kap. 2§

M1, M2

miljöchef

8 kap. 1§

miljöchef

presidium

5 kap. 3§

miljöchef

presidium

7 kap. 10§

miljöchef

presidium

7 kap. 11§

miljöchef

presidium

7 kap. 9, 12, 13§§

M1, M2

miljöchef

7 kap. 9, 15§§

miljöchef

presidium

7 kap. 9, 15§§

miljöchef

presidium

7 kap. 17§

M1, M2

miljöchef

7 kap. 19§

M1, M2

miljöchef

36 (40)

NR

ÄRENDETYP

K

Beslutanderätt enligt
lagstiftning karantän
Lag om skydd mot
internationella hot mot
människors hälsa med
förordning och föreskrifter
(2006:1570)

1

a)

b)

c)

d)
e)

Besluta om åtgärder i fråga om
transportmedel, bagage och annat
gods samt djur till skydd för
människors hälsa.
Besluta om åtgärder som behövs
för att i en hamn utrota insekter,
råttor och andra djur som vanligen
är bärare av smittämnen som utgör
en hälsorisk för människor och för
att skydda en hamns anläggningar
mot sådana djur.
Om kommunen har vidtagit åtgärd
skydd för människors hälsa enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen,
och om den som berörs av åtgärden
begär det, ska intyg utfärdas.
Utfärdande av saneringsintyg enligt
lag och förordning.
Ta ut avgift för åtgärder enligt lag
och förordning.
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LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

4§

miljöchef

presidium

22 §

M1, M2

miljöchef

24 §

M1, M2

miljöchef

8 §, samt SOSFS
2007:11
25 §, samt SOSFS
2007:11

M1, M2

miljöchef

M1, M2

miljöchef

37 (40)

NR

ÄRENDETYP

L

Beslutanderätt enligt övrig
lagstiftning
Lag om hotell- och
pensionatsrörelse
(1966:742)

1
a)

Avge yttrande till polismyndighet i
ärenden rörande tillstånd till hotell
och pensionatsrörelse.

2

Socialtjänstförordningen
(2001:937)

a)

Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärenden rörande tillstånd till hem
för vård eller boende som drivs av
enskild eller sammanslutning.
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LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE/
DELEGAT

ERSÄTTARE

M1

miljöchef

M1

miljöchef

38 (40)

NR

ÄRENDETYP

M

Beslutanderätt enligt
lokala föreskrifter.
Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljön (KFS 2016:14)

1
a)

b)

c)

d)

Besluta i anmälningsärende om
 förmultningstoalett,
 el-, kem- och frystoalett.
Besluta om tillstånd att inom
detaljplanelagt område hålla:
 nötkreatur, häst, get, får
eller svin
 pälsdjur eller fjäderfä som
inte är sällskapsdjur
 giftorm
Besluta om tillstånd för inrättande
av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur grundvatten,
där grundvattnet lyfts upp ur
marken och tappas av på annat
ställe (öppna system).
Besluta om undantag för eldning av
trädgårdsavfall inom område med
detaljplan under november-februari
och april-september. Förbudet
gäller inte traditionella bål som till
exempel valborgsmässobål.

2

Lokal renhållningsordning
(KFS 2019:26)

a)

Besluta om undantag enligt aktuell
renhållningsordning.

b)

Besluta om nedgrävning av död
häst

3

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter (KFS
2017:13)
Avge yttrande till polisen.

a)

LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

HÖGANÄS KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Kommunens
renhållningsordning
(KFS 2019:26)
Kommunens
renhållningsordning
(KFS 2019:26)

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1

miljöchef

M1, M2

miljöchef

39 (40)

NR

ÄRENDETYP

N

Beslutanderätt enligt
lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag, BAB
Bostadsanpassning

1

LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

a)

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag till högst
ett belopp inklusive mervärdesskatt
som motsvarar fyra basbelopp

BAB

B5

Plan- och
bygglovschef

b)

Beslut om återbetalning av
kontantbidrag
Beslut om att helt eller delvis
efterge återbetalningsskyldigheten

21 § första stycket BAB

B5

21 § andra stycket BAB

B5

Plan- och
bygglovschef
Plan- och
bygglovschef

c)
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NR

ÄRENDETYP

O

Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

LAGRUM,
FÖRESKRIFT
ELLER VILLKOR

BESLUTANDE
/DELEGAT

ERSÄTTARE

Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

M1, M2

miljöchef

Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Viteslagen (1985:206)
Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Viteslagen (1985:206

miljöchef

presidium

miljöchef

presidium

Lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

M1, M2

miljöchef

1
a)

b)

c)

e)

Beslut att meddela förelägganden
och förbud utan vite som behövs
för efterlevnaden av lagen och de
föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen.
Beslut att förena föreläggande och
förbud med (fast) vite upp till
50000 kronor för respektive
adressat i varje enskilt ärende
Besluta att förena föreläggande eller
förbud med löpande vite om högst
10000 kronor per överträdelse eller
med 5000 kronor per månad som
föreläggandet eller förbudet inte
åtlyds.
Besluta om att begära hjälp av
Polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger
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2021-10-04

BILAGA 1
DELEGATIONSORDNING FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN
Handläggare plan- och bygglovsavdelningen

NR

NAMN

B1

Angelica Johansson
Damir Kacapor
Gunilla Sandebert
Ulf P Frick
Linn Justad
Fredrik Pettersson
Emelie Demfelt
Damir Kacapor
Ulf P Frick
Angelica Johansson
Gunilla Sandebert
Josefine Holsby
Sandra Szilágyi
Carolin Jinert
Josefine Holsby
Fredrik Pettersson

B2

B3
B4
B5
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2021-05-20

BILAGA 2
DELEGATIONSORDNING FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN
Handläggare geodataavdelningen

NR

NAMN

G1
G2

Linda Adler
Petra Hjort

HÖGANÄS KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

2021-05-20

BILAGA 3

MIL-2021-200, Beslutsnr 2021-54

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN
Handläggare miljöavdelningen

NR

NAMN

M1

Caroline Liljegren
Jasmina Mustafica
Jenny Andersson
Maria Fänge
Max Sambergs
Eva Rosberg
Karina Nilsson
Pia Fagerberg
Pernilla Stjernkvist

M2
M3

HÖGANÄS KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

