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Inledning
För varje nämnd ska det finnas ett reglemente, som ska fastställas av
Kommunfullmäktige. Varje nämnd beslutar sedan om sin egen
delegationsordning. Reglemente för Bygg- och miljönämnden är fastställt av
Kommunfullmäktige den 17 december 2014 § 175.
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kapitel sex i
kommunallagen. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt vidare till ett
utskott, en ledamot, ersättare eller anställd i kommunen.
Varje medlem av en kommun, det vill säga den som är folkbokförd i
kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt där,
har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga
dem hos Förvaltningsrätten, Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen.
Beslut i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild kan överklagas
enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga sådana beslut har den som beslutet
angår, det vill säga är part i ärendet.

Kommunallagen 6 kap.
Delegering av nämndärenden
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt
en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte de fall som avses i 34
§.
Ärenden som inte får delegeras
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1
2

3
4
5

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väcks genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Anmälan
35 § Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till
nämnderna, som bestämmer i vilken ordning det ska ske.
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Brådskande ärenden
36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller 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 skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
Vidaredelegering
37 § Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd
inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande
kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas
till förvaltningschefen.( 2009:48)

Allmänt om delegationsrätten
Beslutanderätt kan delegeras av nämnden till utskott, ledamot ersättare eller
tjänsteman. Delegation får inte ske till förtroendevalda tillsammans med
tjänsteman, inte heller till tjänstemän gemensamt.
En delegat är juridiskt ansvarig för sina beslut. Delegationsrätten gäller till dess
nya beslut fattas om delegation. Nämnd kan när som helst återkalla
delegationsrätt helt eller delvis. Ett beslut, som redan fattats med stöd av
delegation, kan inte återtas. Nämnden har ingen omprövningsrätt. En nämnd
kan ta över ett ärende och fatta beslut, om delegaten ännu inte har fattat beslut.
Delegaten kan också överlämna ärenden till nämnden för avgörande.
Delegation kan villkoras det vill säga förknippas med vissa direktiv exempelvis
samråd med viss befattningshavare eller att beslutanderätten endast gäller viss
förmån.
Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan
eller att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Varje delegat ska alltid noga pröva om ett visst ärende är av sådan karaktär att
det faller inom delegeringsordningen eller om det ska prövas av nämnden. En
delegat får överlämna ärende som omfattas av delegeringsordningen till
nämnden för beslut. Ett skäl för detta kan vara att ärendet bedöms vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Rätt att besluta i en viss
ärendegrupp innefattar också rätt att:
•
•
•

besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut, nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden,
besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande
av delegeringsbeslut, samt
besluta om att rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet.
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Jäv
När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av
avdelningschefen. När jäv eller annat förfall föreligger för avdelningschefen
ska beslut fattas av Bygg- och miljönämnden. När jäv eller annat förfall
föreligger för kontorschefen ska beslut fattas av nämnden.
Övergripande delegationsrätt
För angiven delegat, förutom ordföranden, 1:a vice ordförande och kontorschef
kan alltid avdelningschef inträda.
Ersättare för delegat
Vid förfall för en delegat övertas delegatens beslutanderätt i första hand av den
som förordnats som vikarie på delegatens tjänst alternativt av den som
delegationsordningen anges som ersättare. Beslut som är delegerat till Byggoch miljönämndens ordförande får vid dennes frånvaro fattas av vice
ordförande.
Anmälan av delegationsbeslut
Föreskrifter om anmälan av delegationsbeslut finns i kommunallagen 6 kap. §
35.
Beslut i ärende ska vara skriftligt och ska anmälas till Bygg- och miljönämnden
i den ordningen nämnden beslutar. Beslut enligt punkt i brådskande ärenden
ska anmälas på nästkommande sammanträde.
Varje delegat ansvarar för att beslut lämnas för anmälan till nämnden. Av
anmälan ska framgå:
•
•
•
•

vilken typ av beslut som har fattats och vilket lagrum man hänvisar till (till
exempel föreläggande om),
vilken punkt i delegationsförteckningen som stödjer beslutet,
vem som har fattat beslutet och när beslutet fattades och
vad beslutet handlar om.

Ordförandebeslut

Brådskande ärende där nämndens avgörande inte kan avvaktas får fattas av
ordförande. Sådana beslut ska anmälas och föredras vid nämndens nästa
sammanträde.
Övriga delegationsbeslut

Alla beslut som fattas av en delegat ska anmälas till nästkommande
sammanträde med nämnden. Om antalet delegationsbeslut är mycket stort
kommer listor att finnas tillgängliga för nämndens ledamöter vid varje
sammanträde.
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Personalärenden

Beslut som fattas av en delegat i vissa personalärenden är tillgängliga för
nämndens ledamöter med flera enligt följande:
•
•
•

Anmälan av delegationsbeslut gällande beslut om anställningar anmäls till
nämnden 4 gånger per år i form av en lista.
Beslut om entledigande förs på särskild blankett som, utan anmälan till
nämnden, förs till personalakt inom personalstaben.
Beslut om tjänstledighet, semester och kompensationsledighet betraktas
som verkställighet som beslutas digitalt och anmäls inte.

Förkortningar i delegationsförteckningen
Avdch

Alla avdelningschefer inom sina respektive avdelningar

Avdch-bygg

Avdelningschef bygglovavdelningen

Avdch-kart

Avdelningschef kart- och mätavdelningen

Avdch-livs

Avdelningschef livsmedelsavdelningen

Avdch-miljö

Avdelningschef miljö- och hälsoskyddsavdelningen

B-han

Bygglovhandläggare och byggnadsinspektör

Kch

Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret

K-han

Handläggare kart- och mätavdelningen/mätningsingenjör
och mätningstekniker

KS

Kommunstyrelsen

L-insp

Livsmedelsinspektör

M-insp

Miljöinspektör

Ordf.

Bygg- och miljönämndens ordförande

1:a vice ordf.

Bygg- och miljönämndens förste vice ordförande

Se bilaga 1 för en förteckning av lagstiftningen.
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Delegationsförteckning
Ärendegrupp

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Allmänna ärenden
1

Administration

1.1

Ordf. eller
vid förhinder
Besluta om deltagande i kurser, konferenser och liknande för för denne 1:a
de förtroendevalda.
vice ordf.

1.2

Besluta om deltagande i kurser, konferenser och liknande för
ordförande.
1:a vice ordf.
Besluta om resor utanför Sverige men inom EU och till
Norge eller Island.

Se KS
delegationsförteckning

Besluta om resor utanför Norden och EU.

Se KS
delegationsförteckning

1.5

Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet inte kan vänta till
nästa nämndsammanträde.

Ordf. eller
vid förhinder
för denne 1:a
vice ordf.

1.6

Underteckna avtal inom löpande förvaltning som inte kräver
firmatecknare.

Avdch

1.7

Utse personuppgiftsombud och ersättare till
personuppgiftsombudet.

Kch

1.8

Utse röstrepresentanter i bransch- och intresseorganisationer
i vilka Bygg- och miljönämnden är medlem.

Ordf.

1.9

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

1.10

Besluta om att sända föreläggande och förbud, som
meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet med
mera, till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

1.3

1.4

Avdch

KL 6 kap. 36
§

PUL 3 §

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

1.11
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Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Avvisa ett överklagande som har kommit in för sent.

Avdch

FL 24 §

Ordf.

FL 27 §

Avdch

FL 27 §

Ompröva beslut som har meddelats av Bygg- och
miljönämnden som första instans, och som är uppenbart
oriktigt på grund av nya omständigheter:
a) Beslut av nämnd i dess helhet.
1.12

b) Beslut av anställd hos kommunen som fattats på
nämndens vägnar.

B-han
1.13
1.14
1.15

1.16

1.17
1.18
1.19
1.20
2
2.1

Besluta om att ett överklagande har kommit in i rätt tid och
att lämna överklagandet till prövande instans.

M-insp

FL 24 och 25
§§

I egenskap av en myndighet bestämma att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas.
M-insp

MB, LL och
PBL

Avvisa ett ärende som inte är komplett och besluta om att
skriva av ärendet.

FL

Avdch

Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra nämndens
talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar, sammanträden och besiktningar av olika slag.
Avdch
Besluta att inte lämna ut en allmän handling eller en
sekretessbelagd handling och en handling med visst
förbehåll.

Avdch

Fastställa en dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning
för Bygg- och miljönämndens handlingar.

Kch

Ta emot och kvittera delgivningar som är ställda till Byggoch miljönämnden.

Avdch

Polisanmäla brott mot kommunen inom nämndens
ansvarsområde.

Avdch

Ekonomi, upphandling och inköp
Sluta avtal och vid behov häva avtal inom budget.

Avdch

TF 2 kap. §
14-15 och
OSL 6 kap.
3§

Upplands-Bro kommun
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2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
3
3.1

Datum
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Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Fastställa förteckning för beslutsattestanter och ersättare
inom Bygg- och miljönämndens förvaltning.

Kch

Utfärda fullmakt att kvittera ut värdehandling.

Avdch

Begära av- och omskrivningar av fodringar.
Söka externa bidrag och medfinansiering, till exempel
statsbidrag och EU-bidrag.

Sälja kommunens lösa egendom.
Personal
Besluta om organisationsstruktur för Bygg- och
miljönämndens förvaltning.

Se KS
delegationsförteckning
Avdch
Se KS
delegationsförteckning

Kch

Anställa:

3.2

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid
Samhällsbyggnadskontoret.

Kch

b) Övrig personal.

Avdch

Besluta om löne- och anställningsvillkor för:

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid
Samhällsbyggnadskontoret.

Kch

b) Övrig personal.

Avdch

Besluta om lönetillägg och lönesättning som avviker från
kommunen personalpolitiska riktlinjer.

Förändra sysselsättningsgrad för tillsvidareanställning.

Se KS
delegationsförteckning
Se KS
delegationsförteckning

Utfärda skriftlig varning eller avstängning.

Kch

Säga upp eller avskeda arbetstagare.

Kch

Lagrum

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

4

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

Datum
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Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Yttranden
Lämna yttrande över detaljplaner vid standardförfarande
(enkelt planförfarande enligt tidigare lagstiftning) om det
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Avdch-bygg

Lämna yttrande över detaljplaner i
utställningsskedet/granskningsskedet om inget nytt av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt tillkommit
i ärendet.

Avdch-bygg

Lämna yttrande till verksamhetsutövare med anledning av
utökat samråd med miljökonsekvensbeskrivning

Lagrum

Avdch-miljö

Avdch-miljö
M-insp

MB 6 kap. 6
§4

Avdch

MB 6 kap.5 §
22 kap. 4,6
och 10§§

M-insp

MB kap 6
kap. 8 § MB
och FMKB
12 §

M-insp.

MB 6 kap.
12-14 §§ och
FMBK 8 §

Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- och
miljödomstolen i frågor om vattenverksamhet

M-insp

MB 11 kap.
9a-b och MB
13 §§, 21, §
FVV

Lämna yttrande till Länsstyrelsen när det gäller mindre
ändring i tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och
anmälningsärenden om tillståndspliktig verksamhet.

M-insp

FMH 5,22
och 26 §§

Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende om dispens för
djurhållning och gödselhantering.

M-insp

12 kap 9 §

Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- och
miljödomstolen i fråga om verksamhet eller åtgärd som kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta inklusive den
så kallade kompetteringsremissen vid prövning om ansökan
av tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Lämna yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte
kungörs tillsammans med ansökan i mål eller ärende.
Lämna yttrande om miljökonsekvensbeskrivning i samband
med att miljökonsekvensbeskrivning för plan eller program
upprättas.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

4.10
4.11

4.12

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

4.18
4.19
4.20
4.21

4.22
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Ärendetyp

Beslutande/
delegat

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

M-insp

Lämna yttrande till Länsstyrelsen om regionalt program för
efterbehandling av förorenade områden.

M-insp

Lämna yttrande till Kemikalieinspektionen i
tillståndsärenden och övriga ärenden där yttranden begärs
om kemiska produkter eller biotekniska organismer

M-insp

Lagrum

MBF 14 §

Avdch-miljö

MB 14 kap. 9
§ tredje
stycket

Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till
yrkesmässig transport eller annan hantering av avfall.

M-insp

Afo 26-33,
34-36,37 §§

Lämna yttrande om radonbidrag.

M-insp

Lämna yttrande om ansökningar om skottlossningstillstånd.

M-insp

Lämna yttrande om militärövningar.

M-insp

Lämna yttrande i beslut om tillstånd att hantera, överföra
eller importera explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i
större mängd hantera brandfarliga varor.

M-insp

Lämna yttrande om placering av bygglovbefriade
underjordsbehållare för avfall.

B-han

Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden om dispens från
andra föreskrifter än områdesskydd.

Avdch

Lämna yttrande till Polismyndigheten i ärenden om tillstånd
och anmälan.

M-insp

OL

B- han

LGS 9 §,
FGS 6 §
första stycket

Lämna yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida
kemiska och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark.

Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden enligt lagen om
gaturenhållning och skyltar.

M-insp

LBEV 16-19
§§

Upplands-Bro kommun
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Beslutande/
delegat

Lagrum

Lämna yttrande till Socialstyrelsen om tillstånd att inrätta
hem för vård eller boenden som drivs av en enskild utförare
eller en sammanslutning.

M-insp

Socialtjänstlagen
(2001:453)

4.24

Besluta om att inte lämna yttrande i frågor som inte berör
kommunen inom nämndens ansvarsområde.

Avdch

5

Avgifter

Ärendegrupp

4.23

Ärendetyp

B-han
K-han
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
6

Besluta om avgifter enligt kommunens taxa för verksamhet
inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.

M-insp

Kommunens
taxa

Besluta om att sänka eller efterskänka avgift enligt
kommunens taxa inom Bygg- och miljönämndens
verksamhet.

Avdch

Kommunens
taxa

M-insp

MB 27 kap. 1
§ och
kommunens
taxa

M-insp

FAPT 27
kap. 1 §
Kommunens
taxa

Avdch-miljö

FAPT 27
kap. 1 § och
kommunens
taxa

Besluta om klassning och fast årlig avgift enligt kommunens
taxa för prövning och tillsyn enligt MB.

Besluta om att debitera timavgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt MB upp till 15 tillsynstimmar.
Besluta att debitera timavgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt MB omfattande mer än 15
tillsynstimmar.
Viten

B-han
L-insp
6.1

Besluta om att förena föreläggande med vite upp till 20 000
kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende.

M-insp

VL 4 §

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

6.2

6.3

6.4
7

7.1

7.2

Datum
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Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Besluta om att förena föreläggande och förbud med vite över
20 000 kronor men högst 50 000 kronor för respektive
adressat i varje enskilt ärende.
Avdch

VL 4 §

Ansöka om utdömande av vite hos Mark- och
miljödomstolen respektive Förvaltningsrätten.

Ordf.

MB 21 kap. 1
§ tredje
stycket och
VL 8
respektive 6
§

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande
vite om högst 20 000 kronor per överträdelse eller om 50
000 kronor per månad som föreläggandet eller förbudet inte
åtlyds.

Avdch

LM 23§

Plan- och byggfrågor
Förelägga den som söker bygglov, marklov, rivningslov eller
förhandbesked att rätta till brister inom en viss tid om
ansökan är ofullständig och riskerar att avvisas eller avgöras
i befintligt skick.
B-han

PBL 9 kap.
21 § första
stycket

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

PBL 9 kap.
22 § andra
stycket

B-han

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

Datum

16 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

B-han

PBL 9 kap. 2
§ första
stycket 1 och
2

Avdch-bygg

PBL 9 kap.
31 c, 35 §§

B-han

PBL 9 kap. 2
§ första
stycket 3b)

B-han

PBL 9 kap. 2
§ första
stycket 3a

Besluta om bygglov inom ramen för de föreskrifter som
finns i PBL 9 kap. 30-32 §§ i följande ärenden:
a) Ny- eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
utanför område med detaljplan, inom ramen för de
villkor som bestämts i bindande förhandsbesked.
b) Ny- eller tillbyggnad utanför detaljplan för
komplementbyggnad och mindre tillbyggnad av enoch tvåbostadshus om berörda sakägare inte har
någon invändning.
c) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för handel,
kontor, hantverk eller industri.
d) Ny- eller tillbyggnad av flerbostadshus inom
detaljplan.
e) Mindre till- och ombyggnad inom detaljplan för
flerbostadshus och skolor.
f) Ny-, om- och tillbyggnad inom detaljplan av radhus,
kedjehus och en- eller tvåbostadshus.
g) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för
komplementbyggnad.
7.3

7.4

7.5

7.6

h) Ny- eller tillbyggnad för kiosk, transformatorstation,
avloppspumpstation eller jämförbara byggnader.
Besluta om bygglov, även om den sökta åtgärden avviker
från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för
de föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 31c § respektive 9
kap. 35 § andra stycket.
Besluta att ta byggnad i anspråk eller inreda byggnad helt
eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Besluta att inreda någon ytterligare bostad eller lokal för
handel, hantverk eller industri inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13
7.14

Datum

17 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Besluta att inreda någon ytterligare bostad eller lokal för
handel, hantverk eller industri inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser där berörda sakägare inte har
någon invändning.

Besluta att byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial
eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre
utseende.
Besluta om att i område av värdefull miljö underhålla ett
byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i PBL 8
kap. 13 § i den utsträckning som framgår av detaljplan eller
områdesbestämmelser.
Besluta att ändragällande bygglov inom ramen för tidigare
medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från
detaljplan eller områdesbestämmelser.

Besluta om nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag
eller materialgårdar (p. 2), fasta cisterner (p. 4) samt murar
och plank (p. 7).

Besluta att sätta upp eller väsentlig ändra skyltar eller
ljusanordningar.
Besluta att godkänna rivningslov inom ramen för de
föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 34 §. Det omfattar inte
rivning av byggnad som ur en historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt har ett större värde,
eller rivning som kräver beslut enligt annan författning.
Besluta att godkänna marklov inom ramen för föreskrifterna
i PBL 9 kap 35 §.

Beslutande/
delegat

Lagrum

B-han

PBL 9 kap. 2
§ första
stycket 3b

B-han

PBL 9 kap. 2
§ första
stycket 3c
och 8 § första
stycket 2c

B-han

PBL 9 kap. 8
§ första
stycket 2b

B-han

PBL 9 kap. 2
§ första
stycket 1 och
2

B-han

PBL 9 kap. 8
§ första
stycket 1 och
16 kap. 7 §
och PBF 6
kap. 1-2 §§

B-han

PBL 9 kap. 8
§ första
stycket 1, 16
kap. 7 § och
PBF 6 kap. 34 §§

B-han

PBL 9 kap.
10 §

B-han

PBL 9 kap.
11-13§§

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

7.15
7.16
7.17

7.18

7.19

7.20

7.21
7.22
7.23
7.24

7.25

Datum

18 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Besluta att godkänna bygglov för åtgärder som inte kräver
lov.

B-han

PBL 9 kap.
14 §

Besluta att lämna ett positivt förhandsbesked inom
detaljplanelagt område.

B-han

PBL 9 kap 17
§

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9
kap 19 §

B-han

PBL 9 kap.
19 §

Besluta att förlänga handläggningstiden för ett ärende om
lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna.

Avdch-bygg

PBL 9 kap.
27 §

Besluta att godkänna ett tidsbegränsat bygglov inom ramen
för föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har
stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av
byggnad eller mark eller om åtgärden har liten påverkan på
omgivningen.

B-han

PBL 9 kap 33
§

B-han

PBF 6 kap.
10 § första
stycket

Besluta 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 avvisas eller att avgöras i befintligt skick

Besluta att avvisa anmälan om föreläggande enligt 6 kap. 5 §
första stycket inte följs och anmälan är så ofullständig att
anmälan inte kan handläggas i sak.
Avdch-bygg

PBF 6 kap.
10 § andra
stycket

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

B-han

PBL 10 kap.
4§

B-han

PBL 10
kap.13 §

B-han

PBL10
kap.22 §

B-han

PBL 10 kap.
22 § första
stycket 2

Besluta att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig
har lämnat sitt uppdrag.
Besluta att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte
behövs något tekniskt samråd.
Besluta att förelägga en byggherre att lämna in ytterligare
handlingar som behövs för att pröva frågan om startbesked
om det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt
samråd.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

Datum

19 (38)

2016-07-01

Beslutande/
delegat

Lagrum

B-han

PBL 10 kap.
23-24 §§

Lämna anmärkning i anslutning till
arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens
tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande
föreskrift.

B-han

PBL 10 kap.
27-28

Besluta att det inte behövs någon kontrollplan för
rivningsåtgärder.

B-han

PBL 10 kap.
18 §

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

B-han

PBL 10 kap.
29 §

Besluta om slutbesked respektive om interimistiskt
slutbesked enligt föreskrifterna.

B-han

PBL 10 kap.
34-37 §§

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

B-han

PBL 10 kap.
4§

Lämna ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna.

B-han

PBL 11 kap.
7§

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

Avdch-bygg

PBL 11 kap.
9§

Besluta 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.

B-han

PBL 11 kap.
17 §

Ärendetyp

Besluta att med startbesked godkänna att en åtgärd får
påbörjas och att i startbeskedet:
a) fastställa den kontrollplan som med uppgift om vem
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
b) bestämma de villkor som behövs för att få påbörja
åtgärden,
c) bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för
utstakning som behövs,

7.26

7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33

7.34

d) bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut
om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs ska gälla.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

7.35
7.36
7.37

7.38

7.39

7.40

7.41

7.42

Datum

20 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

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.

B-han

PBL 11 kap.
18§

Besluta om förbud mot användning av byggnadsverk, om det
inte finns förutsättningar för att ge slutbesked
Avdch-bygg

PBL 11 kap.
33 § 2

Besluta om att utse annan funktionskontrollant inom ramen
för föreskrifterna.

B-han

PBL 11 kap.
34 §

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

B-han

PBL 11 kap.
35 §

Besluta om att ansöka om handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller
när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd
som har förelagts honom eller henne enligt 11 kap. 1924 §§
PBL.

Avdch-bygg

PBL 11 kap.
39 §

Plan- och byggförordningen med mera
Bestämma – i kontrollplaner eller genom särskilda beslut –
att krav på omfattande ändringar av andra delar än den direkt
berörda av en byggnad inte behöver utföras förrän en viss
senare tidpunkt.
B-han

PBF 3 kap.
21 §

Förelägga den som äger eller ansvarar för en motordriven
anordning som är installerad i ett byggnadsverk att se till att
anordningen kontrolleras (om det behövs för att säkerställa
att den uppfyller de krav som gäller för anordning enligt 8
kap. 4 §.)

B-han

PBF 8 kap. 6
§

B-han

BFS 2012:11
(omtryck i
BFS 2012:11
H14)

Besluta om längre besiktningsintervall av hissar med mera
enligt 3 kap. 16 §.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

7.43

7.44

7.45

7.46

7.47

7.48
8

Datum

Ärendetyp

Besluta om anstånd med besiktning i fall där det finns
särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §.

Besluta om användningsförbud för hissar och andra
motordrivna anordningar.

Besluta om föreläggande mot ägare till byggnader som inte
fullgör sina skyldigheter i frågor om funktionskontroll av
ventilationssystem.

Besluta om senareläggning av besiktningstidpunkt inom
ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda skäl).
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.

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.
Fastighetsbildningslagen

21 (38)

2016-07-01

Beslutande/
delegat

Lagrum

B-han

PBF 5 kap. 816 §§ och
kap. 3 § samt
PBL 11 kap.
33 §

B-han

PBF 5 kap. 816 §§ och
kap. 3 § samt
PBL 11 kap.
33 §

B-han

PBF 5 kap. 17 §§ med
tillhörande
föreskrifter
samt PBL 11
kap. 19-20 §§

B-han

BFS 2011:16
1, ändrad
2012:6, och
OVK 2, 4 §

B-han

BFS 2011:6
omtryck
2014:3BBR
1:21

B-han

BFS 2013:10,
EKS 9,3 §
Boverkets
föreskrifter
om
tillämpning
av europeiska
konstruktions
-standarder
(eurokoder)

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

8.1
8.2
9

9.1
9.2
10

10.1
10.2

11
11.1

11.2

11.3
11.4

Datum

22 (38)

2016-07-01

Beslutande/
delegat

Lagrum

Avdch-kart

FBL 4 kap.
25§

Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning.

Avdch-kart

FBL 15 kap.
11 §

Anläggningslagen
Företräda nämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller
bygglov bör avgöras innan gemensamhetsanläggning
inrättas.

Avdch-kart

AnL 21§

Godkänna beslut eller åtgärd.

Avdch-kart

AL 30 §

Ledningsrättslagen
Företräda nämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller
bygglov bör avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker.

Avdch-kart

LRL 19 §

Godkänna beslut eller åtgärd

Avdch-kart

LL 28 §

Ärendetyp

Företräda nämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller
bygglov bör avgöras innan fastighetsbildning sker.

Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning
Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas
från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet.
B-han

LGS 5 §

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller en
jämförbar anordning för reklam, propaganda eller liknande
ändamål utomhus utan tillstånd. Besluta att avge yttrande till
Länsstyrelsen.

B-han

LGS 6,7 §§
FGS 6 §
första stycket

Godkänna att ha affisch eller annan tillfällig anordning
utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål
uppsatta mer än fyra veckor.

B-han

Beslut om föreläggande och förbud i ärenden om tillsyn
enligt lagen.

B-han

LGS 9 §,
FGS 6 §

Upplands-Bro kommun

Lagrum

B-han

LFS 3 §
första stycket
andra
meningen

B-han

LFS 3 §
första stycket
första
meningen

M-insp

MB 2 kap. 29 §§, 26 kap.
Mb

M-insp

MB 7 kap. 22
§ första
respektive
andra
styckena

Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom
vattenskyddsområde som Länsstyrelsen överlåtit på
kommunen.

M-insp

MB 7 kap. 22
§ tredje
stycket andra
meningen

Besluta i tillsynsärende om områden eller djur- och växtart
över vilka kommunen har tillsyn enligt MB 7 kap.

M-insp

MTF 2 kap. 9
§

M-insp

MB Kap.7 18
§ punkterna b
och 18 f

Ärendetyp

12

Lag om färdigställande skydd

12.2
13

23 (38)

2016-07-01

Beslutande/
delegat

Ärendegrupp

12.1

Datum

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

Pröva behov och besluta i frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad med mera.

Miljöbalkens område
Allmänna hänsynsregler

13.1

Besluta i tillsynsärende om tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.
Skydd av områden

13.2

13.3
13.4

13.5

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter om
vattenskydd som kommunen har meddelat eller om dispens
från sådana vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda
skäl för det.

Godkänna strandskyddsdispens som bedöms uppfylla de
särskilda skälen i MB 18c.
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

13.6
13.7

13.8

Datum

24 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Besluta i ärende om anmälan eller tillstånd för enskild
avloppsanläggning om högst 2000 personekvivalenter.

M-insp

FMH 13, 14,
18 §§

Besluta i ärende om anmälan av inrättande av värmepump
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

M-insp

FMH 17 §

Besluta att tillstånd till anläggning eller anordning som
utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla
eller värmemagasin får tas i anspråk även om det inte vunnit
laga kraft.

M-insp

FMH 22 kap
28 §

M-insp

FMH 38 §

M-insp

LHF 2 §

Besluta i ärende om anmälan att driva eller arrangera:
a) verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar,
piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg,
b) bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor,

13.9

c) förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola,
fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Besluta om tillstånd till:
a) enskild avloppsanordning,
b) inkoppling av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning,

13.10

c) annat slag av toalett än vattentoalett.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

Datum

25 (38)

2016-07-01

Beslutande/
delegat

Lagrum

M-insp

LHF 3 §

M-insp

LHF 6 §

Avdch-miljö

LHF 10 §

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada och allvarlig miljöskada.

M-insp

MB 10 kap.
14 §, 1821§§, FAM 3
kap. 31 § och
MTF 2-3 §§

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

Avdch-miljö

MB 10 kap.
2-7 §§

Besluta om dispens från föreskrifter för naturreservat.

M-insp

MB 7 kap 7 §

M-insp

MB 10 kap.
14 § och
FMH 28 §

M-insp

MB 12 kap. 6
§

Ärendetyp

Besluta om tillstånd inom område med detaljplan för att
hålla:
a) nötkreatur,
b) häst,
c) get,
d) får eller svin,
13.11

e) pälsdjur, orm eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Beslut om tillstånd till anläggning eller anordning som
utnyttjar:
a) grundvatten,
b) ytvatten eller

13.12
13.13

c) mark som värmekälla eller värmemagasin.
Meddela dispens från de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Förorenade områden

13.14

13.15
13.16

13.17

Besluta i ärende om anmälan om avhjälpande åtgärder i
förorenad mark eller byggnad.
Jordbruk och annan verksamhet

13.18

Besluta om yttrande i ärende om anmälan för samråd.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

Datum

26 (38)

2016-07-01

Beslutande/
delegat

Lagrum

M-insp

MB 14 kap.
och SFS
2014:425 2
kap. 41 §

M-insp

MB 14 kap.
och SFS
2014:425 2
kap. 40 §,
NFS 2015:2
6 kap. 1 §

M-insp

MB 14, 13
och 16 §§
SNFS 1997:2

M-insp

MB 14 och
NFS 2003:24

Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden om anläggningar
som innehåller fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen.

M-insp

MB 26 kap.
och MTF 2
kap. 4, 21, 27
och 29–32 §§

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

M-insp

FPCB 18 §

Avfall och producentansvar och avfallsförordning
Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till
yrkesmässig transport eller annan hantering av avfall.

M-insp

Afo 26-33,
34-36,37 §§

M-insp

MB 15 kap.
17 § 45 §
(afo)

Ärendetyp

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Besluta i ärende om anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.
13.19

13.20

13.21
13.22

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig användning av
växtskyddssmedel.
Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för
den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där
allmänheten får färdas fritt.
Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor.
Förordning om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

13.23

13.24

13.25

13.26

Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger
upphov till annat avfall än hushållsavfall och meddela
föreläggande med vite om sådan uppgiftsskyldighet.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

13.27

13.28

13.29

13.30

13.31
13.32

13.33

13.34
13.35

Datum

27 (38)

2016-07-01

Beslutande/
delegat

Lagrum

M-insp

MB 15 kap.
18 § 38 § afo

Besluta om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att
förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller
miljön till följd av särskilda omständigheter vid hantering av
avfall.

M-insp

MB 15 kap
51 § afo

Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och
biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för
tillsynen.

M-insp

MTF § 19
punkt 5

Besluta i ärende om ansökan om dispens och tillstånd enligt
vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om hantering av
hushållsavfall.

M-insp

4,66 §§
Föreskrifter
om
avfallshanteri
ng för
UpplandsBro kommun

Förfarande vid miljödomstolarna i ansökningsmål
Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol
eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet eller vattenverksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa.

Avdch-miljö

22 kap. 25 §

Besluta att tillstånd får tas i anspråk även om det inte vunnit
laga kraft.

M-insp

22 kap. 28 §

Tillstånds giltighet, omprövning med mera
Besluta att lämna anmälan eller klagomål utan åtgärd.

M-insp

24 kap. 8 §

Tillsyn
Besluta att meddela föreläggande utan vite utöver vad som
nämns i delegationsordningen.

M-insp

26 kap. 9 §

Besluta att meddela förbud utan vite utöver vad som nämns i
delegationsordningen.

Avdch-miljö

26 kap. 9 §

Ärendetyp

Besluta i ärende om anmälan om att på fastigheten
kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

13.36

13.37

13.38
13.39

13.40

13.41

13.42

13.43
13.44

Datum

28 (38)

2016-07-01

Beslutande/
delegat

Lagrum

Besluta att lämna anmälan utan åtgärd eller förelägga med
försiktighetsmått, i ärende om anmälan av miljöfarlig
verksamhet som i bilaga.

M-insp

FMH 26 kap.
9 §, 27 §

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

M-insp

26 kap. 13 §

Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan
befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller
påverka miljön skall lämna förslag till kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder.

M-insp

26 kap. 19 §

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge
miljörapport.

M-insp

26 kap. 20 §

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen.

M-insp

26 kap. 21 §

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller
annat ändamål att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

M-insp

26 kap. 22 §
1 st

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.

Avdch-miljö

26 kap. 22 §
1 st.

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

Avdch-miljö

26 kap. 22 §
3 st.

Besluta att ett delegationsbeslut ska gälla även om det
överklagas.

M-insp

26 kap. 26 §

a) upp till 10 000 kronor.

M-insp

30 kap. 3 §

b) över 10 000 kronor dock högst 50 000 kronor.

Avdch-miljö

30 kap. 3 §

Ärendetyp

Miljösanktionsavgifter
Besluta om miljösanktionsavgift:

13.45

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

Datum

29 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Tillträde

13.46

13.47
13.48
14

MB 28 kap.
1-5, 7

Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada
mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut
vid undersökningar (se 6.2).

Avdch-miljö

§§

Strålskyddslag
Besluta i tillsynsärende enligt Strålskyddslagen.

M-insp

SSL 30 §

Meddela förelägganden eller förbud.

M-insp

SSL 32 §

Livsmedelsområdet
Kontrollförordningen
Art. 31.1 a, b
och c
EG882/2004
Art. 4 EG
853/2004

14.1

14.2

14.3

Besluta i ärende om registrering och godkännande av
livsmedelsanläggning.

Besluta om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning.

L-insp

L-insp

Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess
att kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll
vid misstanke om bristande efterlevnad.
L-insp

23§ LF, 1111 a §§
LIVSSFS
2009:5
Art. 31.2 d
EG 882/2004
23§ LF
Art. 18 EG
882/2004

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

Datum

30 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

L-insp

Art. 19 i EG
882/2004

Besluta om att omhänderta livsmedel från tredje länder som
inte överensstämmer med bestämmelserna i
livsmedelslagstiftningen samt besluta om att:
a) förordna att livsmedel destrueras, blir föremål för
särskild behandling i enlighet med art. 20 eller
återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art 21
eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder.

14.4

14.5

14.6

14.7
14.8
14.9
14.10
14.11

b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut på
marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas
eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de
åtgärder som anges i punkt a) vidtas.

Besluta om att omhänderta sändning av livsmedel i avvaktan
på destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa.
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är
föremål för stängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och
som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med art.17, se
till att det därefter antingen destrueras eller återkallas i
L-insp
enlighet med art, 21.

Art. 19.2 i
EG 882/2004

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

L-insp

Art 54.2 a)
EG 882/2004

L-insp

Art 54.2 b)
EG 882/2004

Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka från
marknaden och/eller destrueras.

L-insp

Art 54. 2c)
EG 882/2004

Besluta om tillstånd till att livsmedel används för andra
ändamål än som de ursprungligen var avsedda för.

L-insp

Art 54.2. d)
EG 882/2004

Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller
delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.

L-insp

Art. 54.2e)
EG 882/2004

Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings
godkännande.

L-insp

Art. 52.2 f)
EG 882/2004

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

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

14.12
14.13
14.14

Datum

31 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Besluta om permanent upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning när verksamheten upphört.

L-insp

Art 31 EG
882/2004

Besluta om åtgärder som avses i art 19 för sändningar från
tredje länder.

L-insp

Art 54.2.g)
EG 882/2004

Besluta om andra åtgärder som den behöriga myndigheten
anser vara motiverade.

L-insp

Art 54.2 h)
EG 882/2004

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

Besluta om att fastställa program för regelbundna
undersökningar, provtagningspunkter samt frekvensen av
normal respektive utvidgad undersökning av dricksvatten,
inklusive inskränkningar i enlighet med föreskriften.
Livsmedelslagen, SFS 2006:804
Meddelande av förelägganden och förbud som behövs för att
lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen
och de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.

L-insp

Dricksvattenf
öreskrifterna,
2001:30,11§
omtryck
2011:3
ändring
2013:14

L-insp

LL 22 §

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för
det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad,
om varans värde antas understiga 10 000 kronor.

L-insp

LL 24 §
första och
andra stycket
och LF 34 §

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

L-insp

LL 25 §

L-insp

LL 24 §
tredje stycket
och LF 34 §

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

14.20

Datum

32 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Livsmedelsförordning
Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning på
myndighetens bekostnad.

L-insp

LF 8 §

L-insp

3-6§§
FAOKL
ART. 27 EG
882/2004

L-insp

FAOKL 1314 §§, Art 27
EG och
kommunens
taxa

L-insp

FAOKL 10 §
och
kommunens
taxa

L-insp

FAOKL 11§,
art 28 EG
882/2004

L-insp

FAOKL 18 §
och
kommunens
taxa

L-insp

LFAB 23 §
och FFAB 12

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter

14.21

14.22

14.23

14.24

14.25

14.26

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

Besluta om avgift för godkännande och registrering.

Beslut om att sätta ned eller efterge avgift för kontroll om
det finns särskilda skäl.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranletts
av bristande efterlevnad av regelverket.
Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid
slakterier, styckningsanläggningar och
vilthanteringsanläggningar.
Lagen om foder och animaliska biprodukter
Besluta att meddelaförelägganden och förbud utan vite som
behövs för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med
stöd av EG- bestämmelserna.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

14.27

14.28

Datum

33 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Beslut att ta hand om en vara som – om förutsättningar för
det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad,
om varans värde kan antas understiga 10 000 kronor.

L-insp

LFAB 25 §

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

L-insp

LFAB 27 §

L-insp

3-6 FAOKF
Art. 27 EG
882/2004 och
kommunens
taxa

L-insp

FAOKF 11 §
och
kommunens
taxa

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

L-insp

12 § FAOKF
art 28 EG
882/2004

Alkohollagen
Beslut om utvidgning av serveringstillstånd med sortiment
och/eller lokalyta.

Avdch-livs

AL 8 kap. 2 §

Beslut om ett års utökning av serveringstiden efter klockan
01.00.

Avdch-livs

AL 8 kap. 2 §

Beslut om tillfällig utökning av serveringstiden efter klockan
01.00.

Avdch-livs

AL 8 kap. 2 §

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.

L-insp

AL 8 kap. 2 §

Beslut om permanent serveringstillstånd för slutna sällskap.

Avdch-livs

AL 8 kap. 2 §

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap.

L-insp

AL 8 kap. 2 §

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter

14.29

14.30

14.31
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering av
foderföretagare som befattar sig med animaliska biprodukter
samt beslut om årlig kontrollavgift.

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften om
särskilda skäl föreligger.

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

15.7
15.8
15.9
15.10
15.11

15.12

Datum

34 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

Beslut om stadigvarande tillstånd till arrangerande av
provsmakning.

Avdch-livs

AL 8 kap. 2 §

Beslut om tillstånd till arrangerande av provsmakning för
enstaka tidsperiod.

L-insp

AL 8 kap. 2 §

Beslut att avslå ansökan på grund av att sökanden ej
inkommit med begärda handlingar.

Avdch-livs

AL 9 kap. 13
§

Beslut att avslå ansökan på grund av att sökanden ej är
behörig att söka.

Avdch-livs

AL 9 kap. 13
§

Beslut att avskriva ansökan på grund av att sökanden återtar
sin ansökan.

Avdch-livs

AL 9 kap. 13
§

Avdch-livs

AL 9 kap. 13
§

Avdch-livs

AL 9 kap. 17
§

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas.

Ordf.

AL 9 kap. 18
§

Beslut om att förbjuda servering av alkoholdrycker på
särskilda boenden.

Ordf.

AL 9 kap. 20
§

Beslut att lämna uppgift ur kommunens tillståndsregister.

L-insp

AL 13 kap. 3
§

Avdch-livs

AL 3 kap. 10
§

Beslut om tillstånd för verksamheter med förändrad
bolagssammansättning och personer med betydande
inflytande.
Beslut om att meddela tillståndsinnehavare erinran

15.13

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas.
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd

15.14
15.15
15.16

15.17
16

Beslut om att kommunen får för visst tillfälle förbjuda eller
inskränka försäljning av alkoholdrycker om det anses
påkallat för att upprätthålla ordningen.
Tobakslagen

L-insp
16.1

Besluta i tillsynsärende.

M-insp

TL 19a § 2 a

Upplands-Bro kommun

Ärendegrupp

Datum

35 (38)

2016-07-01

Ärendetyp

Beslutande/
delegat

Lagrum

L-insp
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
17.3
17.4

Meddela förelägganden eller förbud.

M-insp

TL 20 §

Beslut att meddela varning.

L-insp

TL 20 a §

Beslut att omhänderta tobaksvaror.

L-insp

TL 21 §

Lagen om handel med receptfria läkemedel
Kontroll.

L-insp

HRL 20 §

Begära upplysningar och handlingar.

L-insp

HRL 21 §

Rapportera brister till läkemedelsverket.

L-insp

HRL 21 §

Beslut om kontrollköp.

L-insp

HRL 21a §

Upplands-Bro kommun

Datum

2016-07-01

Bilaga. Lagstiftning
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AF Avfallsförordningen (2011:927)
AL Alkohollagen (2010:1622)
AnL Anläggningslagen (1973:1149)
Afo
BFS Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2012:11
BFS Boverkets föreskrifter 2011:16 1, ändrad 2012:6och allmänna råd om
Funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga
funktionskontrollanter
BFS 2013:10
BBR
DF Delgivningsförordningen (2011:154)
DL Delgivningslagen (2010:1932)
EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder)
EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för
genom- förandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel
EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur- hälsa
och djurskydd
FAM Förordningen om allvarliga miljöskador(2007:667)
FAOKF Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter (2006:1165)
FAPT Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:940)
FAOKL Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter (2006:1166)
FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988)
FMJ Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915
FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd(1998:899)
FMKB Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar(1998:905)
FMSA Förordningen om miljösanktionsavgifter(1998:950)
FOS Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252)
FVV Förordningen om vattenverksamhet m.m. (1998:1388)
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Datum

2016-07-01

FFF Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
(SFS 2007:846)
FPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m.
FGS
FL Förvaltningslag (1986:223)
FFAB
HRL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
KL Kommunallag (1991:900)
LFAB Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
FFAB Förordning om foder och animaliska biprodukter(2006:814)
FL Förvaltningslagen (1986:223)
LGS Lagen (1998:814)och förordningen (1998:929) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
LHL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
LBEV Lagen (2012:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga
och explosiva varor
LHF Lokala hälsoskyddsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 201012-16, § 147
LFS Lag om färdigställandeskydd (2014:320)
LRL Ledningsrättslagen (1973:1144)
LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5
LF Livsmedelsförordningen (2006:813)
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2005:10)
LL Livsmedelslagen (2006:804)
LM
LGS
MB Miljöbalken (1998:808)
MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13)
MPF Miljöprövningsförordning (2013:251)
NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
OL Ordningslagen (1993:1617)
PBF Plan- och byggförordning (2011:338)
PBL Plan- och bygglag (2010:900)
PUL Personuppgiftslag (1998:204)
SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten
SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska
bekämpningsmedel
SSF Strålskyddsförordningen (1988:293)
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Datum
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SFS 2014:425
SSL Strålskyddslagen (1988:220)
SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105)
TL Tobakslagen (1993:581)
VL Viteslagen (1985:206)
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