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Inledning
Allmänna bestämmelser
Myndighetsnämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens
reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. Myndighetsnämnden kan i sin tur
besluta om att beslutanderätten i vissa ärenden ska delegeras till någon annan (KL 6 kap
33-38§§)
Vad innebär delegering?
Genom delegering flyttas myndighetsnämndens beslutanderätt över från nämnden till
delegaten. Delegaten företräder nämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens
beslut. Beslut som fattas av tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan.
Myndighetsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla
delegationsuppdraget. Myndighetsnämnden kan också ta över ett ärende och fatta
beslut, förutsatt att delegaten ännu inte har fattat något beslut
Syftet med delegering av beslutanderätten
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta nämnden från rutinmässiga
frågor för att skapa utrymme för en mer omfattande behandling av övergripande frågor
och principiella ärenden. Ett annat syfte är att möjliggöra en effektivare förvaltning
genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning.
Skillnaden mellan delegation och verkställighet
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och
avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad
verkställighet och finns inte upptaget i denna delegationsordning.
Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är svår att fastställa. Delegationsbeslut
till skillnad från ren verkställighet, brukar dock avses att det föreligger alternativa
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Den
största skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighet är att besluten kan
överklagas.
Förutsättningar för myndighetsnämndens rätt att delegera
Delegation inom nämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste
kommunfullmäktige besluta om ett reglemente för myndighetsnämnde som talar om vilka
verksamhetsområden som nämnden ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av
ärenden nämnden får besluta i.
Sedan kan myndighetsnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast
förekommande ärendena samlas i myndighetsnämndens delegationsordning, men
nämnden kan också bestämma om delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut.
Vem kan myndighetsnämnden delegera till?
Myndighetsnämnden har möjlighet enligt kommunallagen 6 kap 33 § att delegera
beslutsrätten i vissa ärenden till en anställd eller en förtroendevald med undantag för vad
som föreskrivs i kommunallagen 6 kap 34 §.
Det är inte tillåtet att delegera till en grupp av anställda, en anställd tillsammans med en
ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) eller en anställd i kommunalt
bolag. Vid en delegats frånvaro tillåts överordnad chef besluta i ärendet. För
samhällsbyggnadaschef innebär detta att beslut fattas av kommunchef.
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Vidaredelegering
Den anställd som kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till (KL 6 kap § 33) är
kommunens högste tjänsteman, kommunchefen. För att effektivisera och förenkla den
kommunala hanteringen av vissa ärenden kan kommunchefen med stöd av KL 6 kap §
37 överlämna beslutanderätten till en annan anställd inom kommunen, det kallas
vidaredelegering. En förutsättning för detta är att kommunstyrelsen tillåtit det, vanligtvis
genom antagande av särskilt reglemente. Ett sådant saknas för närvarande i
Nordmalings kommun.
Ärenden som inte får delegeras
Kommunallagen anger att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras (6 kap 34§
KL). Följande typer av ärenden får inte delegeras av kommunstyrelsen:







Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det
vill säga kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten
Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige
Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats
Yttranden med anledning av att kommunstyrelsens egna beslut har överklagats
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (Lag 2007:68)

Förutom de generella reglerna för vad som inte får delegeras, så finns det också
speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och plan- och bygglagen, där beslut i
vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras.
Brådskande ärenden
Kommunstyrelsen och dess utskott får, enligt 6 kap 36 § KL, uppdra åt ordföranden eller
annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att myndighetsnämndens
beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara om ärenden som absolut måste avgöras
omgående, till exempel beslut att överklaga domar eller om att avge yttranden, där
tidsfristerna ofta är så korta att beslutet inte kan avvakta. Ärenden som avgörs med den
här bestämmelsen, ska anmälas vid myndighetsnämndens nästa sammanträde och är
att anse som ett beslut av nämnden.
Anmälan av delegationsbeslut
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till myndighetsnämnden.
Detta ska ske vid nästkommande sammanträde och det ska ske i skriftlig form.
Delegaten ansvarar för att sammanställa en förteckning över delegationsbesluten och
överlämnar dessa till kommunstyrelsens kansli. Sekreteraren ansvarar sedan för att
delegationsbesluten finns tillgängliga under hela sammanträdet. Delegationsbesluten
förvaras i särskild pärm på kansliet.
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1 Övergripande ärenden
Delegations
Ärendetyp
punkt
1

1

Brådskande ärende där myndighetsnämndens
avgörande inte kan avvaktas.

1

2

Avvisande av för sent inkommet överklagande

1

3

Lagrum

Delegat

Kommentar

6 kap. 39 § KL

Myndighetsnämndens Beslut ska anmälas på nämndens
Ordförande
nästa sammanträde

2 Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Delegations
Ärendetyp
punkt

Lagrum

Delegat

2

1

Beslut om tillstånd för kommunen att yrkesmässigt
eller i större mängd hantera brandfarliga varor

16-19 §

Räddningstchef

2

2

Beslut att återkalla tillstånd från kommunal
verksamhet

19§ 3 st

Räddningschef

Kommentar

5

2

3

Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd

19 § 3 st

2

4

Lämna förhandsbesked om en tillståndspliktig
hantering kan tillåtas på en viss plats

25 §

Räddningschef

Räddningschef
Tillsyneförrättare

2

5

Godkännande av föreståndare för brandfarliga
varor

9§

2

6

Föreläggande och förbud i tillsynsärenden

16-19 §

Räddningschef

Räddningschef
Tillsyneförrättare

3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Delegations
Ärendetyp
punkt
3

1

Beslut om föreläggande och förbud i
tillsynsärenden

Lagrum

Delegat

5 kap. 2 § 2 st

Räddningschef
Tillsyneförrättare

Kommentar

6

2

Föreläggande och förbud i samband med
brandskyddskontroll

3 kap. 6 § 2 st

Räddningschef
Tillsyneförrättare

3

3

Beslut att medge att en fastighetsägare utför eller
låter annan utföra sottning på den egna
fastigheten om sotningen kan ske på ett från
brandsskyddssynpunkt betryggande sätt

3 kap. 4 §

Räddningschef

3

4

Beslut om tillsyn

5 kap. 1 §

3

5

Avgöra att beslut skall gälla även om det
överklagas

10 kap. 4 § 2 st

3

6

Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i
särskilda fall

3 kap. 1 § 2 st

3

7

Besluta om föreskrifter eller förbud, helt eller
delvis, mot eldning utomhus

2 kap. 7 §

8

Begära handräckning hos polismyndigheten för att
få tillträde til den anläggning där sotning eller
brandsskyddskotroll enligt 4 § ska utföras eller för
att få nödvändiga upplysningar och handlingar

3 kap. 5 §

3

3

Räddningschef

7

3

3

9

Beslut om att en räddningsinsats är avslutad samt
när om det är möjligt, underrätta ägaren eller
nyttjanderättshavaren till den egendom som
räddningsinsatser har avsett om behovet av
bevakning, resvärdesskydd,sanering och
återställning.

3 kap. 9 §

10

Beslut att vid behov utföra bevakning med hänsyn
till risken för nya olyckor om bevakning inte
kommer till stånd. Åtgärderna får ske på ägarens
eller nyttjanderättshavarens bekostnad.

3 kap. 9 §

4 Miljöbalken
Delegations
Ärendetyp
punkt

Lagrum

Delegat

Kommentar

Allmänt

8

4

1

I den mån inte annat framgår av
den aktuella ärendegruppen
omfattar delegation av rätten att
”besluta i tillsynsärende” rätt att
besluta att lämna klagomål utan
åtgärd

4

2

Beslut att meddela föreläggande

4

3

4

4

4

5

Besluta att sända föreläggande
eller förbud, som meddelats mot
någon i egenskap av ägare till
fastighet m.m. till
inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivningsregistret
Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidta
åtgärder att lämna de uppgifter
och handlingar som behövs för
tillsynen
Besluta förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidta
åtgärd eller upplåter byggand för
bostäder eller allmänt ändamål att
utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess
verkningar som behövs för

Lagrum

Miljöinspektör

26 kap. 9 §
MB

Miljöinspektör

26 kap. 15 §
MB

Miljöinspektör

26 kap. 21 §
MB

Miljöinspketör

26 kap. 22 §
1st. första
och andra
meningen
MB

Miljöinspektör

Förbud beslutas alltid av myndighetsnämnden. Gällande
föreläggande gör miljöinspektören en bedömning.

9

tillsynen. Kostnaden får inte
överstiga 10 000 kronor.

4

6

Besluta att föreskriva att
undersökning av verksamhet och
dess verkningar istället skall
utföras av någon annan och att
utse någon att göra sådan
undersökning, om kostnaden för
undersökningen inte överstiger
10 000 kronor.

4

7

Besluta om avgift för tillsyn inom
miljöbalkens område

26 kap. 22 §
1 st. tredje
meningen
MB

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

4

8

Besluta i ärende om tillstånd att
inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett

4

9

Besluta i ärenden om tillstånd att
ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning

13 § 1 st.
och 2 st.
förordningen
om
Miljöinspektör
miljöfarlig
verksamhet
och
hälsoskydd
13 § 1 st.
och 2 st.
förordningen Miljöinspketör
om
miljöfarlig
10

verksamhet
och
hälsoskydd

4

4

10

Besluta i ärende om tillstånd eller
anmälan att inrätta annan
avsloppsanordning än vilken
vattentoalett är ansluten

11

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

6 kap 8 §

Miljöinspektör

17 §
förordningen
om
miljöfarlig
Miljöinspektör
verksamhet
och
hälsoskydd

Besluta i tillsynsärende angående;
4

12
-

Miljöfarlig verksamhet som
i
miljöprövningsförordningen
26 kap. 29 §
har beteckningen C, U
MB
Förelägga den som
bedriver miljöfarlig
verksamhet att avge
miljörapport

Miljöinspektör

Förorenade områden

11

4

13

Besluta i tillsynsärende om ansvar
för verksamhetsutövare eller den
som annars är ansvarig för
efterbehandling att utreda
föroreningar. Kostnaden får inte
överstiga 10 000 kronor.

10 kap. 8 §
1 st. MB

Miljöinspektör

Kemiska produkter och biotekniska organismer
4

14

Besluta i tillsynsärenden om
fluorerade växthusgaser

4

15

Besluta i tillsynsärende angående
kemiska produkter och biokemiska
organismer i övrigt

SFS
2016:1128

Miljöinspektör
Miljöinspektör

Brådskande ärenden

4

16

Besluta om föreläggande och
förbud med vite eller förordna om
rättelse på den ansvariges
bekostnad att gälla omedelbart
även om beslutet överklagas samt
ansöka om verkställighet eller
särskild handräckning

26 kap. 17
§ MB

Miljöinspektör
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5 Livsmedelstillsyn
Delegations
Ärendetyp
punkt

Lagrum

5

1

Beslut att meddela föreläggande och förbud utan
vite som behövs för att efterlevnaden av
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats
22 § Livsmedelslagen
med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
(LL)
kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna

5

2

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

Delegat

Miljöinspektör

33 §§ LL

Miljöinspektör

8 § LF

Miljinspektör

Kommentar

Livsmedelsförordningen (LF)

5

3

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt
med livsmedelverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av
livsmedelshygienska skäl

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL)
5

4

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

3-6 §§ FAOKL ,
Art. 27 EG 882/2004,
kommunens taxa

Miljöinspektör

13

5

5

Besluta om avgift för registrering av
livsmedelsanläggningar

13-14 §§ FAOKL,
Art. 27 EG
882/2004,kommunens
Miljöinspektör
taxa

5

7

Besluta om att sätta ner eller efterskänka
avgiften

10 § FAOKL,
kommunens taxa

5

8

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverket

11 § FAOKL, art 28
EG 882/2004

5

9

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket, gäller dricksvattenanläggningar

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör
11 § FAOKL

Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll
Art. 31.1 a och b EG
882/2004 Art 4, EG
5

10

Besluta i ärende som registrering av
livsmedelanläggning

Miljöinspektör

14

853/2004 23 § LF, 1111a §§ LIVSFS
2009:5

5

11

Besluta om sanering eller andra åtgärder som
anses nödvändiga för att se till att livsmedel är
säkra eller att livsmedellagstiftningen följs

Art 54 2a) EG
882/2004

Miljöinspektör

5

12

Besluta om att begränsa eller förbjuda
utsläppande av livsmedel på marknaden och
import och export av livsmedel

Art 54 2c) EG
882/2004

Miljöinspektör

5

13

Besluta om tillfälligt avbryta driften av eller
stänga hela eller delar av det berörda företaget
under lämplig tidsperiod

Art 54 2e) EG
882/2004

Miljöinspektör

5

14

Besluta om andra åtgärder som den behörige
myndigheten anser vara motiverade

Art 54 2h) EG
882/2004

Miljöinspektör

15

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)

5

15

Beslut om fastställande av faroanalys samt
undersökningsprogram för regelbundna

12 § LIVSFS 2001:30
omtryckt SLVFS
2017:2

Miljöinspektör

6 Beslut enligt Trafikförordningen (1998:1276)
Delegations
Ärendetyp
punkt

Lagrum

Delegat

7

1

Beslut om lokala tillfälliga trafikföreskrifter

10 kap. 1 §

Handläggare

7

2

Beslut om parkeringstillstånd

13 kap. 8 §

Handläggare

7

3

Beslut om transporttillstånd

13 kap. 3 §
4 kap.

Handläggare

7

4

Beslut om tillfälliga trafikregleringar

10 kap. 14 §

Handläggare

Kommentar

16

7

5

Registera lokala trafikföreskrifter i
transportstyrelsens databas

Förordning
(2007:231) om
elektroniskt
kungörande av
vissa
trafikföreskrifter

Handläggare

7 Frågor enligt plan- och bygglagen (PBL), SFS:2010:100, plan- och byggförordning (PBF) samt
Boverkets författningssamling, BFS
Delegations
Ärendetyp
punkt

8

1

Beslut att överklaga beslut och domar som
innefattar ändring av delegatens beslut (OBS!
nämndens egna belsut måste överklagas av
nämnden)

8

2

Beslut att göra anmälan till
inskrivningsmyndigheten. För anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del.

Lagrum

Delegat

Kommentar

Byggnadsinspektör

6 kap. 6 § PBL

Byggnadsinspektör

17

Beslut om bygglov (under förutsättning att
åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan) inom ramen för de föreskrifter som
anges e 9 kap. 30-31 §§ PBL i följande ärenden

8

3

a) Nybyggnad av en – eller tvåbostadshus
utanför område med detaljplan inom ramen
för de villkjor som bestämts i bindande
förhandsbesked
b) Nybyggnad eller tillbyggnad för handel,
kontor, hantverk eller industri
c) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
d) Ny- eller tillbyggnad av
komplementbyggnad
e) Ny- eller tillbyggnad eller annan ändring av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed jämförligt
byggnad med byggnadsarea om max 50
kvm
f) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller
delvis för väsentligen annat ändamål
g) Inredande av någon ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal för handler, hantverk
eller industri
h) Byte av färg, fasadbeklänad
i) Ärende om att i område av värdefullmiljö
underhålla ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13
§ PBL i den utsträckning som framgår av
detaljplan

Byggnadsinspektör

18

j)

Ändring av gällande bygglov inom ramen
för tidigare medgiven bruttoare eller
medgiven avvikelse från detaljplan eller
områdesbestämmelser
k) Nybyggnad eller väsentlig ändring av
upplag eller materialgårad (2p), fasta
cisterner (< 50 kvm) samt murar och plank
l) Uppsättande eller väsentlig ändring av
sklytar eller ljusannordningar

8

4

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

8

5

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

9 kap. 11-13 §§
PBL

Byggnadsinpektör

8

6

Beslut om bygglov för åtgärder som inte kräver lov

9 kap. 14 § PBL

Byggnadsinspektör

9 kap. 10 § PBL

Byggnadsinspektör

19

8

7

Beslut om villkorsbesked inom ramen för
föreskriterna i 9 kap. 19 §

9 kap. 19 § PBL

Byggnadsinspektör

8

8

Beslut om att förlänga handläggningstiden för
ärende om lov eller förhandsbesked i högst 10
veckor utöver de ursprungliga veckorna.

9 kap. 27 § PBL

Byggnadsinspektör

9

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för
föreskrifterna i de fall åtgärden har stöd i en
detaljplanbestämmelse om tillfälligt användande
av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa
påverkan på omgivningen

9 kap. 33 § PBL

Byggnadsinspektör

8

10

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

6 kap. 10 § PBF

Byggnadsinspektör

8

11

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att
slutbesked har lämnats

10 kap. 4 § PBL

Byggnadsinspektör

8

20

8

12

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag

10 kap. 4 § PBL

Byggnadsinspektör

8

13

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

10 kap. 22 § 1 st
PBL

Byggnadsinpektör

14

Beslut att förelägga byggherre att ge in de
ytterligare handlingar som behövs för prövningen
av frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14
§ PBL inte behövs något tekniskt samråd

10 kap. 23-24 §§
PBL

Byggnadsinspektör

10 kap. 23-24 §§
PBL

Byggnadsinspektör

8

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd
får påbörjas och att i startbeskedet
-

8

15
-

fastställa den kontrollplan som ska gälla
med uppgift om vem eller vilka som är
sakkuniga eller kontrollansvariga
bestämma de villkor som behövs för att få
påbörja åtgärden
bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt
för utstakning som behövs
bestämma de handlingar som ska lämnas
inför beslut om slutbesked ge de
upplysningar om krav enligt annan
lagstiftning som behövs

21

8

16

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

10 kap. 27 § PBL
Byggnadsinspektör
11 kap. 8 § PBL

8

17

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

10 kap. 29 § PBL Byggnadsinspektör

8

18

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt
slutbesked

10 kap. 34-37 §
PBL

Byggnadsinspektör

8

19

Beslut att ett byggnadsverk får tas i bruk, trots att
slutbesked inte har getts

10 kap. 4 § PBL

Byggnadsinspektör

8

20

Avge ingripande besked

11 kap. 7 § PBL

Byggnadsinspektör

22

21

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

11 kap. 9 § PBL

22

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

11 kap. 17 § PBL Byggnadsinpektör

8

23

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

11 kap. 18 § PBL Byggnadsinpektör

8

24

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd,
även föbud som förenas med vite

11 kap. 30-32 §§
PBL

Byggnadsinspektör

25

Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk om byggnadsverket har
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med
vite.

11 kap. 33 § 1 st
PBL

Byggnadsinspektör

26

Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för
att ge slutbesked

11 kap. 33 § 2 st
PBL

Byggnadsinspektör

8

8

8

8

Byggnadsinpektör

23

8

8

8

8

8

27

Beslut att utse annan funktionskontrollant

11 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör

28

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen
för föreskrifterna i 10 kap 11 § och 11 kap 35 §
PBL och, efter förslag från byggherren, besluta om
en ny kontrollansvarig

11 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör

29

Beslut att ansökan om handräckning hos
kronofogde-myndigheten för tillträde enligt 11 kap
8 § eller när någon har underlåtit att urföra arbete
eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller
henne enligt 10 kap 19, 21 eller 22 §§ PBL

11 kap. 39 § PBL Byggnadsinspektör

30

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

Boverkets
byggregler BBR
1:22

Byggnadsinspektör

31

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

BFS 2010:28,
EKS 7, 2 §
(Eurokoder)

Byggnadsinspektör

24

8

32

Beslut av om särskild besiktning av hissar och
andra motordrivna anordningar.

8 kap. 8 § PBF
Byggnadsinspektör
5 kap. 9 § PBF

8

33

Beslut om användningsförbud för hissar och andra
motordrivna anordningar.

3 kap. 4 §
BFS 2011:12

Byggnadsinspektör

8

34

Beslut om längre besiktningsintervall för hissar

3 kap. 16 §
BFS 2011:12

Byggnadsinspektör

3 kap. PBF
8

8

8

35

Beslut om anstånd med besiktning för hissar

36

Beslut om föreläggande (utan vite) mot ägare till
byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga
om funktionskontroll av ventilationssystem

37

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt
(avser ventilationskontroll) om det finns särskilda
skäl.

5 kap. 1-7 §§
PBF

Byggnadsinspektör

3 kap. 5 § PBF
5 kap. 1-7 § PBF
Byggnadsinspektör
11 kap. 19-20 §
PBL

4 § BFS 2011:16

Byggnadsinspektör

25

8 Frågor enligt fastighetsbildningslagen (FBL), SFS 1970:988

Delegations
Ärendetyp
punkt

Lagrum

Delegat

9

1.1

Företräda myndighetsnämden vid samråd med
fastighetsbildningsmyndighet

4 kap. 25, 25a §
FBL

Byggnadsinspektör

9

1.2

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

5 kap. 3 § 3 st
FBL

Byggnadsinspektör

9

1.3

Beslut att ansöka om fastighetsbestämming såvitt
gäller område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan
eller sådana bestämmelser.

14 kap. 1 § § 1 st
Byggnadsinspektör
3-7

9

1.4

Godkännande av förättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning.

15 kap. 11 § FBL

Kommentar

Byggnasinspektör

26

9 Frågor enligt anläggninslagen (AL), SFS 1973:1149, och ledningsrättslagen (LL), SFS 1973:1144
Delegations
punkt

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

10 1

Företräda myndighetsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndiheten

21, 23 §§ AL

Byggnadsinspektör

10 2

Rätt att påkalla förrättning

18 § AL

Byggnadsinspektör

10 3

Föra talan mot godkännande av beslut om
godkännande eller anläggningsbeslut

30 § AL

Byggnadsinspektör

10 4

Företräda myndihetsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndiheten

21 § LL

Byggnadsinspektör

10 5

Föra talan mot godkännande av beslut om
godkännande eller anläggningsbeslut

28 § LL

Byggnadsinspektör

Kommentar

10 Frågor enligt lag om färdigställadeskydd (SFS 2014:227)
Delegations
punkt

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar
27

11 1

Beslut om behov av färdigställandeskydd i
byggärende

14 § 1 st
SFS 1993:320

Byggnadsinspektör

28

