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Förutsättningar för delegering   
Generella regler   
Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot  
eller till viss person anställd i kommunen.   
Delegationerna avser rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet   
eller annars av större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller större   
vikt ska beslut fattas av nämnden.  
Beslut i ärenden som rör småbåtshamnar är att anse som ärenden av större 
vikt som inte får delegeras i Sollentuna kommun.   
Delegat ska överlämna ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet   
påkallar detta, t ex om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen,   
särskilt om inte nämndens inställning är känd.    
Med ”lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet” avses sådana lagar  
som särskilt pekar ut ”den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom   
miljö- och hälsoskyddsområdet”.    

Vid jäv eller annat förfall för delegat    
Vid jäv eller förfall för delegat som är anställd hos nämnden, inträder i   
första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder närmast   
överordnad chef.    

Vid tveksamhet hos delegat   
Delegat har rätt att vid tveksamhet om beslut överlämna beslutanderätten till  
sin närmaste chef eller till arbetsutskottet. Chefen eller arbetsutskottet tar i   
sådana fall över beslutanderätten.   

Tillförordnad tjänsteman   
Samma delegation, som för delegat, gäller för den som är tillförordnad på   
den tjänst som delegationen avser.   

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden   
Delegationsbeslut anmäls till nämnden genom att förteckning över beslut   
hålls tillgänglig vid nämndens sammanträde.   

Vidaredelegering   
I de fall förvaltningschef är delegat har denne rätt att vidaredelegera sin   
beslutanderätt till annan anställd hos kommunen (se 7 kap. 6 §   
kommunallagen).   
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Gränsen mellan beslut och verkställighet   
I praktiken finns det i den kommunala verksamheten en mängd ärenden som  
inte är beslut i kommunalrättslig mening och som avgörs på   
tjänstemannanivå.   
Det utmärkande för denna kategori av ärenden är att de inte innefattar något  
politiskt ställningstagande, och att kommunmedlemmarnas intresse av att få  
ett överklagbart beslut bedöms som ringa. Det gäller i första hand interna   
driftsförhållanden som inköp, fastighetsförvaltning och löpande   
personaladministration.   
Rätten för de anställda att vidta sådana åtgärder följer inte av delegering,   
utan av den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och de anställda som   
måste finnas för att verksamheten ska kunna fungera. Dessa s.k.   
”verkställighetsbeslut” återfinns inte i delegationsordningen.   
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Tillämpade förkortningar   
AB  Allmänna bestämmelser i lydelse 2010-04-01   
AFA  Avfallsförordningen (2011:927)   
AL Alkohollag (2010:1622) 
ALKF Alkoholförordning (2010:1636) 
AML  Arbetsmiljölagen (1977:1160)   
AU   Arbetsutskottet   
DF  Delgivningsförordningen (2011:154)    
DL  Delgivningslagen (2010:1932)   
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 genomförandet 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 livsmedels-  
lagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och   
djurskydd   

FAM  Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador   
FAOKF  Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig   

kontroll av foder och animaliska biprodukter   
FAOKL  Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig   

kontroll av livsmedel   
FAPT  Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och   

tillsyn enligt miljöbalken   
FFAB  Förordningen (2006:814) om foder och animaliska   

biprodukter   
FL  Förvaltningslagen (1986:223)   
FMH  Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och   

hälsoskydd   
FMKB  Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar  
FML  Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på   

arbetsplatsen   
FMSA  Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter   
FoHMFS 2014:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov 

(FoHMFS 2014:7) 
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FOS  Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt   
miljöbalken  

FTLP  Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter 
FVV  Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.   
KL  Kommunallagen (1991:900)   
LAS  Lagen (1982:80) om anställningsskydd   
LF  Livsmedelsförordningen   
LFAB  Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter   
LHRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
LIVSFS   2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20)   

om livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5   
LL  Livsmedelslagen   
LMF  Livsmedelsförordningen (2006:813)   
LML   Livsmedelslagen (2006:804)  
LTLP  Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)    
MB  Miljöbalken (1998:808)   
MBN  Miljö- och byggnadsnämnden   
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning   
MTF  Miljötillsynsförordningen (2011:13)   
NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd   

mot mark- och vattenförorening vid lagring av   
brandfarliga vätskor   

OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)   
OVK  Obligatorisk ventilationskontroll   
SLV-DK  Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om   

dricksvatten   
SML  Smittskyddslagen (2004:168)   
SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning   

av kemiska bekämpningsmedel   
SSF  Strålskyddsförordningen (2018:506)   
SSL  Strålskyddslagen  (2018:396)   
SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och   

artificiella solningsanläggningar   
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105)   
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MBN Arbetsutskott avser miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.   
Med delegaten i ursprungsbeslutet avses denne och vikarie för denne vid   
delegatens frånvaro.   
Miljöinspektör innefattar även hälsoskyddsinspektör, livsmedelsinspektör, 
alkoholhandläggare, tobakshandläggare och handläggare av receptfria 
läkemedel.  
Bygglovshandläggare innefattar även bygglovsarkitekt och   
byggnadsinspektör och bygglovskoordinator.   
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Disposition   
Delegationsordningen är disponerad på följande sätt:   
Ärendegrupp: Ärendetyp:   
A  Övergripande område   
A 1.   Allmänt om delegationen   
A 2.   Sekretessärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen   

och tryckfrihetsförordningen samt GDPR   
A 3.   Vissa ekonomiska ärenden, upphandling m.m.   
B  Miljöbalkens område   
C  Livsmedelsområdet m.m.   
D  Vissa övriga ärenden inom miljöbalken och   

livsmedelsområdet   
E  Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och   

förordningen (2006:814) om foder och animaliska   
produkter   

F  Plan- och bygglagstiftning   
G  Övriga lagar och föreskrifter   
H  Boverkets byggregler, BFS 2011:26   
I  Lagen (2006:985) och förordningen (2006:1592) om   

energideklaration för byggnader   
J  Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd   
K Alkohollag (2010:1622) 
L Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
M Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

A   Övergripande område   
A.1   Allmänt om delegationen    

A.1.1   Delegationsordningen gäller   
enligt förekommande   
exemplifierade angivna   
lagrum. Om någon   
bestämmelse som denna   
delegationsordning hänvisar   
till ändras, flyttas eller ersätts   
av annan bestämmelse, gäller   
delegationsordningen den   
bestämmelsen.   

   

A.1.2   Denna delegationsordning   
avser miljö- och byggnads-  
nämnden. Om miljö och   
byggnadsnämnden ändrar   
namn, ersätts av annan   
nämnd e.d. gäller denna   
delegationsordning den nya   
nämnden tills annat beslutas.   

   

A.1.3   Delegerad beslutanderätt kan   
utnyttjas endast inom ramen   
för beviljade och tillgängliga   
anslag.   

      Vid underskott   
ska nämnden   
besluta om   
utökad   
attesträtt.   

A.2   Brådskande ärenden enligt kommunallagen   

A.2.1   Ärenden som är så bråd-  
skande att miljö- och   
byggnämndens avgörande ej   
kan avvaktas.   

    Gäller dock   
inte yttranden   
till   
kommunfullm  
äktige   

A.3   Allmänt   

A.3.1   Förtroendevaldas deltagande   
i kurser, konferenser och   
dylikt högst två dagar i rad.   

AU   
Ordföranden   

   AU eller   
nämnd tar   
beslut om   
ordförandes   
deltagande   

Ordförande   
1.e vice ordförande   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

A.4   Skrivelser och yttranden   

A.4.1   Yttrande över remisser från   
andra myndigheter.   
Rätt att underteckna och   
förtydliga samrådssvar.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   

   Enligt   
kommunens   
rutin   

A.4.2   Avge ärenden till kommun-  
styrelsen i planärenden vid   
standardförfaranden,   
begränsat förfarande och   
enkelt förfarande (enligt   
tidigare lagstiftning) om de   
inte är av principiell   
beskaffenhet eller annars av   
större vikt.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   

  

A.4.3   Avge yttranden till   
kommunstyrelsen i   
planärenden i övrigt.   

AU         

A.5   Tvister och processer etc.   

A.5.1   Yttra sig till domstol i   
ärenden som överklagats av   
enskild samt överklaga   
domstols beslut.   

Ordföranden   
1:e vice ordföranden   

   Gäller ej det   
som omfattas   
av KS   
processbehörig  
het   

A.5.2   Besluta att överklaga beslut   
och domar som innefattar   
ändring av beslut fattade   
med stöd av delegation. 
Delegationen innefattar  
även rätt att avge  
yttranden vid  
överklaganden av de 
beslut som fattats  
med stöd av delegation. 

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

A.5.3   Rätt att överklaga beslut där   
ursprungsbeslutet har fattats   
av nämnden.   

Ordföranden         

A.5.4   Utfärdande av fullmakt för   
ombud att företräda nämnden   
vid förhandling eller   
förrättning vid länsstyrelse,   
domstolar och andra   
myndigheter.   

Ordföranden   6 kap. 15 § KL      

A.5.5   Ansöka hos domstol om   
utdömande av vite samt   
vidare förande av talan   
härom, även i högre   
instanser.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

21 kap. 1 §   
tredje stycket 8  
MB, 6 §   
viteslagen   

 

A.5.6   Besluta om kungörelse-  
delgivning och stämnings-  
mannadelgivning i ett   
ärende.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

47–50 §§ DL  
31–46 §§ DL  
19–20 §§ DF  
9-18 §§ DF   

 

A.5.7   Besluta om vanlig del-  
givning, muntlig delgivning,   
särskild delgivning med   
juridisk person och förenklad   
delgivning i ett ärende.   

Miljöskyddschef   
Hälsoskydds- och   
livsmedelschef   
Miljöinspektör   
Miljö- och   
hälsoskyddschef   
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

16-30 §§ DL  
5-8 §§ DF   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

A.6 Rättidsprövning av överklaganden i ärenden 

A.6.1   Prövning av om överklag-  
ande skett i rätt tid och   
vidaresändning till   
överinstans.   

  45-46 §§ FL      

A.6.2   Beslut om avvisning av   
överklagande som har   
kommit in för sent.   

Miljöinspektör   
Enhetschef    
Miljö- och   
hälsoskyddschef och  
Bygglovschef    
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

 45 § FL      

A.6.3   Rättelse av skrivfel och   
liknande.   

Miljöinspektör   
Nämndsekreterare    
Enhetschef   
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Miljö- och   
hälsoskyddschef   

36 § FL      

A.6.4   Omprövning av beslut som   
fattats med stöd av   
delegationsordningen.   

Miljöinspektör   
Enhetschef   
Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   

37-38 §§ FL      

Miljöinspektör   
Enhetschef   
Miljö- och   
hälsoskyddschef   
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

     

A.7 Sekretessärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, och   
tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF samt EU:s dataskyddsförordning och lag   
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning   

A.7.1   Beslut att lämna ut uppgifter   
till enskild med uppställ-   
ande av förbehåll.   

   

A.7.2   Beslut att inte lämna ut   
allmän handling på grund av   
bestämmelser i OSL och TF.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Miljö- och   
hälsoskyddschef   

6 kap. 3 § OSL,  
2 kap. 14–15 TF   

Tas fram med  
hjälp av   
arkivarie och  
kommunjurist   

A.7.3   Beslut att inte lämna ut,   
sekretessmarkerad handling   
eller uppgift.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Miljö- och   
hälsoskyddschef   

2 kap. 16 § TF  
och   
5 kap. 5 § OSL   

Tas fram med  
hjälp av   
arkivarie och  
kommunjurist   

A

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   

10 kap. 13–14  
§§ OSL   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

A.7.4   Besluta om att utta avgift för   
tillhandahållande eller avslå   
en uppenbart ogrundad eller   
orimlig begäran enligt art   
15-21 från en registrerad    
art 15 - den registrerades rätt   
till tillgång.   
art 16 rätt till rättelse   
art 17 rätt till radering   
(rätten att bli bortglömd)   
art 18 rätt till begränsning av   
behandling   
art 19 anmälningsskyldighet   
avseende rättelse eller   
radering av personuppgift   
och begränsning av   
behandling   
art 20 rätt till dataportabilitet   
art 21 rätt att göra   
invändningar   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef 
Dataskydds- 
samordnare  
Arkivarie  

Ar. 12.5 samt  
15-21   

 

A7.5   Besluta om att anmälan en   
personuppgiftsincident till   
tillsynsmyndigheten   

Miljö och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Dataskydds-
samordnare 
Arkivarie 

Enligt artikel 33      

A7.6 Besluta om att inte 
anmälan en   
personuppgiftsincident till   
tillsynsmyndigheten   

Miljö och   
hälsoskyddschef  
Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Dataskydds-
samordnare 
Arkivarie 

Enligt artikel 33  
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

A.8   Vissa ekonomiska ärenden, upphandling m.m.   

A.8.1   Upphandling och fattande av   
tilldelningsbeslut enligt LOU   
samt antagande av anbud   
med konsulter, leverantörer   
och entreprenörer med   
iakttagande av gällande   
inköps- och upphandlings-  
regler inom ramen för   
respektive budgetansvar.   

    För   
upphandlingar   
överstigande   
2,5 Mkr per   
objekt krävs   
direktiv från   
nämnden innan   
upphandlingen   
får påbörjas.   
Delegaterna   
beslutar inom   
sitt ansvars-  
område.   

A.8.2   Beslut om investeringar   
inom nämnden budget.   

Bygglovschef   
Miljö- och   
hälsoskyddschef   

  

               

A.8.4   Anstånd med betalning av   
fordringar upp till ett   
basbelopp.   

   

A.8.5   Avskrivning av utsiktslösa   
fordringar belopp om högst   
50 000 kr per fordran, som   
avskrivs i bokföring men   
bevakas fortsättningsvis.   

Bygglovschef   
Miljö- och   
hälsoskyddschef   

  

Bygglovschef   
Miljö- och   
hälsoskyddschef   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Miljö- och   
hälsoskyddschef   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B   Miljöbalkens område   
B.1   Besluta i tillsynsärende   

gällande tillämpningen av de   
allmänna hänsynsreglerna.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef   
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

2 kap. 2–9 §§,  
26 kap. MB   

 

B.2   Miljöbedömningar   

B.2.1   Avge yttrande i fråga om   
samråd om betydande   
miljöpåverkan i planer och   
program samt i fråga om   
samråd om avgränsning av   
miljöbedömning.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

6 kap. 6, 9, §§  
MB   

 

B.2.2   Avge yttrande i fråga om   
betydande miljöpåverkan och   
om miljökonsekvens-  
beskrivningens innehåll och   
utformning (undersöknings-  
samråd) för verksamheter   
och åtgärder.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

6 kap. 24.2  §  
MB   

 

B.3   Skydd av områden, 7 kap. MB   

B.3.1   Besluta i ärenden om   
tillstånd enligt föreskrifter i   
vattenskyddsföreskrifter som   
kommunen har meddelat   
eller om dispens från sådana   
vattenskyddsföreskrifter, om   
det finns särskilda skäl för   
det.   

 7 kap. 22 §   
första respektive  
andra styckena   
MB   

 Miljö- och   
hälsoskydschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.3.2   Besluta om undantag   
(tillstånd eller dispens) från   
vattenskyddsföreskrifter som   
länsstyrelsen har meddelat i   
den mån länsstyrelsen   
överlåtit sådan beslutanderätt   
på nämnden.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

7 kap. 22 §   
tredje stycket   
första meningen  
MB   

 

B.3.3   Besluta i anmälningsärende   
om åtgärd inom vatten-  
skyddsområde som läns-  
styrelsen överlåtit på   
kommunen.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

7 kap. 22 §   
tredje stycket   
andra meningen  
MB   

 

B.3.4   Besluta i tillsynsärende   
gällande områden eller djur   
eller växtart över vilka   
kommunen har tillsyn enligt   
7 kap. miljöbalken.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

2 kap. 9 § MTF      

B.4   Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB   

B.4.1   Avge yttrande till läns-  
styrelse eller mark och miljö-  
domstol i den s.k.   
kompletteringsremissen vid   
prövning av ansökan om   
miljöfarlig verksamhet.   

 19 kap. 4 § MB,  
9 §   
 
 
 
 
 
 

 

B.4.2   Avge yttrande till läns-  
styrelsen i anmälningsärende   
angående mindre ändring av   
tillståndspliktig verksamhet.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

21 § 3, 22 § och  
26 § FMH   

 

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.4.3   Besluta i ärende om tillstånd   
att inrätta avloppsanordning   
med ansluten vattentoalett.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

13 § första  
stycket 1   
FMH   

 

B.4.4   Besluta i ärende om tillstånd   
att ansluta vattentoalett till   
befintlig avloppsanordning.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

13 § första   
stycket 2 FMH   

 

B.4.5   Besluta i ärende om tillstånd   
att inrätta annan avlopps-  
anordning än sådan till vilken   
vattentoalett är ansluten inom   
de delar av kommunen där   
tillstånd krävs enligt   
kommunens lokala före-  
skrifter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

13 § fjärde   
stycket FMH, 2   
§ lokala   
miljöföreskrifter   

 

B.4.6   Förordna att ett tillstånd om   
miljöfarlig verksamhet ska   
gälla även om det   
överklagas.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

19 kap. 5 §   
punkt och 22  
kap. 28 § MB   

 

B.4.7   Besluta i ärende om anmälan   
för att inrätta annan avlopps-  
anordning än som kräver   
tillstånd.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

13 § andra  
stycket   
FMB   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.4.8   Besluta i ärende om anmälan   
om ändring av sådana   
avloppsanordningar som   
avses i 13 § FMH.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

14 § FMH      

B.4.9   Besluta i ärende om tillstånd   
till värmepumpsanläggning   
för utvinning av värme ur   
mark, ytvatten eller grund-  
vatten där tillstånd krävs   
enligt kommunens lokala   
föreskrifter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

17 § första   
stycket andra   
meningen FMH,  
9 § lokala   
miljöföreskrifter   

 

B.4.10   Besluta i ärende om anmälan   
för att inrätta en värme-  
pumpsanläggning för   
utvinning av värme ur mark,   
ytvatten eller grundvatten.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

17 § första   
stycket första   
meningen FMH   

 

B.4.11   Besluta i ärende om tillstånd   
eller anmälan för att inrätta   
eller använda en luftvärme-  
pump där tillstånd eller   
anmälan krävs enligt   
kommunens lokala före-  
skrifter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

9 kap. 12 § MB,  
40 § första   
stycket   
10 FMH, lokala  
miljöföreskrifter   

 

B.4.12   Besluta i ärende om tillstånd   
om att inrätta anläggning för   
ny grundvattentäkt eller i   
ärende om anmälan av   
sådana anläggningar som   
redan finns där tillstånd   
respektive anmälan krävs   
enligt kommunens lokala   
föreskrifter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

9 kap. 10 § MB,  
lokala miljö-  
föreskrifter   

 

B.4.13   Besluta i tillsynsärenden om   
åtgärder för att hindra   

Miljö- och   
hälsoskyddschef   

33–36 §§ FMH      
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

 uppkomst av olägenhet för  
människors hälsa, avseende  
bostäder och byggnader,   
ohyra, hållande av husdjur  
och andra djur m.m.   

Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

  

B.4.14   Besluta i ärende om anmälan   
om gödselstad eller annan   
upplagsplats för djurspillning   
inom område med detaljplan   
eller, om kommunen så   
föreskrivit, annat tätbebyggt   
område.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

37 § FMH, 6 §  
lokala miljö-  
föreskrifter   

 

B.4.15   Besluta i ärende om anmälan   
om att driva eller arrangera   
viss verksamhet enligt 38 §   
FMH.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

38 § FMH      

B.4.16   Besluta i ärende om tillstånd   
att hålla vissa djur inom   
område med detaljplan eller   
områdesbestämmelser där   
tillstånd krävs enligt   
kommunens lokala före-  
skrifter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

39 § FMH, 4 §  
lokala miljö-  
föreskrifter   

 

B.4.17   Besluta i ärende om tillstånd   
för att inrätta annan toalett än   
vattentoalett där tillstånd   
krävs enligt kommunens   
lokala föreskrifter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

40 § första  
stycket   

3 FMH, 3 §  
lokala miljö- 
föreskrifter   

 

B.4.18   Besluta i ärende om   
spridande av naturligt gödsel,   
slam eller annan orenlighet   
inom eller intill område med   
detaljplan där tillstånd eller   
anmälan krävs enligt   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

9 kap. 12 § MB,  
40 § första   
stycket 2 FMH,   
5 § lokala miljö- 
föreskrifter   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

 kommunens lokala före- 
skrifter.   

Miljöinspektör     

B.4.19   Besluta i ärende om tillstånd   
för att ordna ett upplag eller   
för anläggning där kemiska   
produkter hanteras inom   
vissa områden för att skydda   
ytvattentäkter och enskilda   
grundvattentäkter där till-  
stånd krävs enligt   
kommunens lokala före-  
skrifter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

9 kap. 12 § MB,  
40 § första   
stycket   
5 FMH, 8 §   
lokala miljö-  
föreskrifter   

 

B.4.20   Besluta om undantag från   
vad som gäller enligt   
kommunens lokala före-  
skrifter för att skydda   
människors hälsa och miljön,   
om det är uppenbart att risk   
för olägenheter från miljö-   
och hälsoskyddssynpunkt   
inte föreligger.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

13 § lokala   
miljöföreskrifter   

 

B.4.21   Besluta i anmälnings- och   
tillsynsärenden angående   
verksamhet som i   
miljöprövningsförordningen   
har beteckningen A, B eller   
C, samt verksamhet som är   
miljöfarlig i övrigt enligt   
miljöbalkens definition (9   
kap. 1 § MB).   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

  

B.4.22   Besluta i andra tillsyns-  
ärenden angående olägenhet   
för människors hälsa.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

9 kap. 3 § MB  
och föreskrifter  
meddelade med  
stöd av MB   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.5   Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB   

B.5.1   Besluta i tillsynsärende   
angående avhjälpande av   
föroreningsskada.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.5.2   Besluta i tillsynsärende   
angående avhjälpande av   
allvarlig miljöskada.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

3 kap. 31 § 2–3  
MTF, 10 kap. 14  
§ MB, 18–21 §§  
FAM   

 

B.5.3   Besluta i anmälningsärende   
om avhjälpandeåtgärd med   
anledning av en förorenings-  
skada, när åtgärden kan   
medföra ökad risk för   
spridning eller exponering av   
föroreningarna.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

28 § FMH   
 
 
 

 

B.6   Vattenverksamhet, 11 kap. MB   

B.6.1   Yttrande till länsstyrelsen i   
ärende om anmälan av   
vattenverksamhet eller till   
länsstyrelse eller mark- och   
miljödomstol i ärende om   
tillstånd för markavvattning.   

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

 

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

Miljö- och  
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.7   Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB   

B.7.1   Besluta avge yttrande i   
ärende om anmälan för   
samråd enligt 12 kap. 6 §   
MB.   

 12 kap. 6 § MB      

B.8   Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB   

B.8.1   Besluta avge yttrande i   
ärende om dispens från   
förbud att sprida kemiska   
och biologiska bekämpnings-  
medel över skogsmark.   

   

B.8.2   Besluta i ärende om tillstånd   
för yrkesmässig spridning av   
bekämpningsmedel inom ett   
vattenskyddsområde eller i   
tomtmark för flerfamiljshus,   
på gårdar till förskolor och   
skolor eller allmänna lek-  
platser samt vid planerings   
och anläggningsarbeten.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

14 § SNFS  
1997:2   

 

B.8.3   Besluta i ärende om anmälan   
om spridning av bekämp-  
ningsmedel på banvall,   
idrottsanläggning, och   
områden större än 1 000 m2   
där allmänheten får färdas   
fritt med undantag för   
åkermark.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

11 § SNFS  
1997:2   

 

Miljö- och  
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

14 kap. 9 §   
tredje stycket  
MB   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.8.4   Besluta i ärende om undan-  
tag från informationsplikten   
för den som avser att sprida   
bekämpningsmedel på   
områden där allmänheten får   
färdas fritt.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

13 och 16 §§  
SNFS   
1997:2   

 

B.8.5   Besluta i tillsynsärende om   
skydd mot vattenförorening   
vid hantering av brandfarliga   
vätskor.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

NFS 2003:24    

B.8.6   Besluta i anmälnings- och   
tillsynsärende om   
anläggningar som innehåller   
fluorerade växthusgaser och   
ozonnedbrytande ämnen.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

Förordningen   
(2007:846) om  
fluorerade   
växthusgaser   
och ozonned-  
brytande ämnen   

 

B.8.7   Besluta i ärende om anmälan   
om åtgärd för att avlägsna   
PCB-produkter i byggnader   
och anläggningar.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

18 §   
förordningen  
(2007:19) om  
PCB m.m.   

 

B.8.8   Besluta i ärende om tillsyn   
över kemiska produkter och   
biotekniska organismer i   
övrigt där nämnden ansvarar   
för tillsynen.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

2 kap. 19 § 5-9,  2 
kap. 31 § 5–6  
och samt 2 kap.   
32–33 §§ MTF   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.8.9   Avge yttrande till läns-  
styrelsen i ärenden om   
tillstånd till import,   
överlåtelse eller annan   
yrkesmässig hantering av   
särskilt farliga kemiska   
produkter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

11 § förordning  
om kemiska   
produkter och   
biotekniska   
organismer   

 

B.8.10   Avge yttrande till   
Kemikalieinspektionen i   
tillståndsärenden och övriga   
ärenden där yttrande begärs   
avseende kemiska produkter   
eller biotekniska organismer.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

  

B.9   Avfall och producentansvar, 15 kap. MB   

B.9.1   Besluta i ärende om   
dispens/tillstånd att själv   
kompostera eller på annat   
sätt återvinna eller bortskaffa   
avfall.   

 15 kap. 18 §   
tredje och fjärde  
styckena MB  
 
 
 
 

  

 

B.9.2   Besluta i ärende om   
nedskräpning.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

15 kap. 30 § MB    

B.9.3   Besluta i ärende om   
dumpning av avfall.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

§§ MB    

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöinspektör   
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

15 kap. 31–33   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.9.4   Besluta om ärende om   
anmälan om kompostering   
eller annan återvinning/annat   
bortskaffande om annat   
avfall än trädgårdsavfall.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

45 § AF    

B.9.5   Avge yttrande till läns-  
styrelsen i ärenden om   
tillstånd till yrkesmässig   
transport av avfall och farligt   
avfall.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

36 § AF      

B.9.6   Avge yttrande till läns-  
styrelsen i ärende om   
tillstånd till mellanlagring,   
återvinning eller bort-  
skaffande av farligt avfall.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

20 b § FMH      

B.9.7   Besluta i övrigt i tillsyns-  
ärenden gällande avfall och   
producentansvar.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

  

B.10   Tillsyn, 26 kap. MB   

B.10.1   Besluta om förelägganden   
eller förbud utan i ärenden   
som nämnden ansvarar för.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 9 § MB    
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Sida 28 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.10.2   Besluta att förena före-  
läggande eller förbud med   
(fast) vite på högst 25 000 kr   
för respektive adressat i varje   
enskilt ärende.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

26 kap. 14 § MB  
Lag (1985:206)  
om viten   

 

B.10.3   Besluta att förena före-  
läggande eller förbud med   
löpande vite på högst 15 000   
kr per överträdelse eller på   
10 000 kr per månad som   
föreläggandet eller förbudet   
inte åtlyds.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

26 kap. 14 § MB  
Lag (1985:206)  
om viten   

 

B.10.4   Besluta att ålägga tidigare   
ägare eller nyttjande-  
rättshavare att lämna uppgift   
om ny ägares eller nyttjande-  
rättshavares namn och   
adress.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 13 § MB    

B.10.5   Besluta att sända före-  
läggande eller förbud, som   
meddelats mot någon i   
egenskap av ägare m.m. till   
inskrivningsmyndigheten för   
anteckning i inskrivnings-  
registret.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 15 § MB    

B.10.6   Besluta att begära verk-  
ställighet hos kronofogde-  
myndigheten om meddelat   
föreläggande eller förbud   
enligt 26 kap 9–13 §§ ej blir   
åtlytt.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

26 kap. 17 § MB    

B.10.7   Besluta om att vidta rättelse   
på den felandes bekostnad   
upp till ett belopp av 10 000   
kr.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

26 kap. 18 §    



SOLLENTUNA   
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Sida 29 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.10.8   Besluta att begära att den   
som bedriver verksamhet   
som kan befaras medföra   
olägenhet för människors   
hälsa eller påverka miljön   
ska lämna förslag till   
kontrollprogram eller   
förbättrande åtgärder.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 19 §  
tredje stycket  
MB   

 

B.10.9   Förelägga den som bedriver   
miljöfarlig verksamhet att   
avge miljörapport.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Enhetschef   
Miljöinspektör   

26 kap 20 § MB    

B.10.10   Besluta att förelägga den   
som bedriver verksamhet   
eller vidtar åtgärd att lämna   
de uppgifter och handlingar   
som behövs för tillsynen.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 21 § MB    

B.10.11   Besluta att förelägga 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.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 22 § MB    

B.10.12   Besluta att föreskriva att   
undersökning av verksamhet   
och dess verksamhet i stället   
ska utföras av någon annan   
och utse någon att göra   
sådan undersökning, om   
kostnaden för undersök-  
ningen inte överstiger 10 000   
kronor.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 22 §  
första stycket  
MB   

 



SOLLENTUNA   
FÖRFATTNINGSSAMLING   
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 30 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.10.13   Besluta om att förena beslut   
om undersökning med   
förbud att överlåta berörd   
fastighet eller egendom till   
dess undersökningen är   
slutförd.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 22 §  
tredje stycket  
MB   

 

B.10.14   Bestämma att beslut i   
tillsynsärende ska gälla   
omedelbart även om det   
överklagas.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 kap. 26 § MB    

B.11   Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB   

B.11.1   Besluta att på ansökan av   
tillståndshavare upphäva   
eller ändra bestämmelser och   
villkor i ett tillståndsbeslut.   

 24 kap. 8 § MB      

B.12   Avgifter, 27 kap. MB   
B.12.1   Besluta om nedsättning av   

avgift eller efterskänkande   
av avgift i enskilda fall enligt   
vad som föreskrivs i   
kommunens taxa.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

kommunens  
taxa   

 

B.12.2   Bestämma att beslut om   
avgift ska gälla omedelbart  
även om det överklagas.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

9 kap. 5 § FAPT    

B.12.3 Besluta om avgift för 
prövning, tillsyn, kontroll 
och annan offentlig 
verksamhet enligt 
kommunens taxa om av-
gifter inom miljöbalkens 
tillämpningsområde 

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

27 kap. 1 § MB, 
Kommunens taxa 

 

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskyds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   
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Sida 31 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

B.13   Tillträde m.m., 28 kap. MB   

B.13.1   Besluta att meddela förbud   
vid vite av högst 25 000 kr   
att rubba eller skada   
mätapparat eller liknande   
utrustning som behöver   
sättas ut vid undersökningar.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

28 kap. 1 och 7  
§§ MB   

 

B.13.2   Besluta att begära polishjälp   
för att få tillträde till   
fastigheter, byggnader, andra   
anläggningar samt transport-  
medel för att myndighetens   
uppgifter ska kunna utföras.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

28 kap. 1 och 8  
§§ MB   

 

B.14   Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB   

B.14.1   Besluta om miljösanktions-  
avgift.   

 30 kap. 3 § MB    

C   Livsmedelsområdet   
C.1   Livsmedelslagen (2006:804)   

C.1.1   Beslut att meddela före-  
lägganden och förbud utan   
vite som behövs för efter-  
levnaden av livsmedelslagen,   
de föreskrifter som med-  
delats med stöd av lagen, de   
EG- bestämmelser som   
kompletteras av lagen samt   
de beslut som meddelats   
med stöd EG-bestäm-  
melserna.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

22 § LL  
23§ LF    

 

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   



SOLLENTUNA   
FÖRFATTNINGSSAMLING   
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 32 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

C.1.2   Beslut att förena före-  
läggande och förbud med   
(fast) vite upp till 20 000 kr   
för respektive adressat i varje   
enskilt ärende.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

23 § LL   
Viteslagen  
(1985:206)   

 

C.1.3   Besluta att förena före-  
läggande eller förbud med   
löpande vite på högst 20 000   
kr per överträdelse eller på   
10 000 kr per månad som   
föreläggandet eller förbudet   
inte åtlyds.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

23 §§ LL   
4 § viteslagen  
(1985:206)   

 

               

C.1.5   Besluta att ta hand om en   
vara samt, om förutsätt-  
ningar för det föreligger, att   
låta förstöra varan på   
ägarens bekostnad, om   
varans värde kan antas   
understiga 10 000 kronor.  
 
  

   

C.1.6   Besluta att, om det inte finns   
särskilda skäl för något   
annat, på ägarens bekostnad   
låta förstöra vara eller varor   
som omfattas av ett förbud   
enligt föreskrifter meddelade   
med stöd av 6 § 6 LL.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

24 § tredje   
stycket LL, 34 §  
LF   

 

C.1.7   Besluta om att begära hjälp   
av polismyndigheten för   
utövande av livsmedels-  
kontrollen eller verkställig-  
het av beslut, om   
förutsättningar för sådan   
begäran föreligger.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

27 § LL      

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

24 § första och  
andra styckena  
LL, 34 § LF   



SOLLENTUNA   
FÖRFATTNINGSSAMLING   
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 33 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

C.1.8   Besluta att förordna att ett  
beslut ska gälla omedelbart  
även om det överklagas.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

33 § LL      

C.1.9   Besluta om rättelse på egen   
bekostnad om någon inte   
fullgör sina skyldigheter   
enligt lagen, de föreskrifter   
och beslut som har meddelats   
med stöd av EU eller EG-  
bestämmelserna.   

Miljö och   
hälsoskyddschef   
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

26 § LL      

   Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner   
C.10   Besluta om att varor ska   

behandlas, att märkning   
ändras, eller att korrigerande   
information ska förmedlas   
till konsumenterna.   

   

C.11   Besluta om att begränsa eller   
förbjuda att varor släpps ut   
på marknaden, förflyttas, förs   
in i unionen eller exporteras   
samt förbjuda att de   
återsänds till den avsändande   
medlemsstaten eller beordra   
att de återsänds till den   
avsändande medlemsstaten.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

F 2017/625 Art  
138 2 d   

 

 C.12   Besluta att aktören ska öka   
egenkontrollernas frekvens   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

F2017/625 Art  
138 2 e   

 

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

F 2017/625 Art  
138 2c   
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Sida 34 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

C.13   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.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

F 2017/625 Art  
138 2 g   

 

C.14   Besluta att hela eller delar av   
den berörda aktörens företag,   
eller dess anläggningar,   
installationer eller andra   
lokaler, isoleras eller stängs   
under en lämplig tidsperiod.    

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

F 2017/625 Art  
138 2 h   

 

C.15    Besluta att beordra att hela   
eller delar av den berörda   
aktörens verksamhet och, i   
förekommande fall, de   
webbplatser som aktören   
driver eller använder. Läggs   
ned under en lämplig   
tidsperiod.     

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

F 2017/625 Art  
138 2 h   

 

C.16   Besluta om sanktionsavgift   
inom nämndens   
kontrollområde.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

30 c LL och   
39 a LF   

 

C.17   Besluta om skyldighet för   
den som är sysselsatt med   
livsmedelsverksamhet att   
genomgå läkarundersökning   
om det behövs av   
livsmedelshygieniska skäl.    

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

LF § 8      
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Sida 35 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

C. 2   Förordning (2006:1166)   
om avgifter för offentlig   
kontroll av livsmedel och   
vissa jordbruksprodukter   

   

C.2.1   Besluta om risk - och   
erfarenhetsklassificering av   
livsmedelsföretag samt om   
årlig kontrollavgift   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

3- 6 FAOKL  
Kommunens  
taxa   

 

C.2.2   Besluta om avgift för   
registrering.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

13-14 § FAOKL   
Kommunens   
taxa   

 

C.2.3   Besluta om att sätta ned eller   
efterskänka avgiften   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

10 §  FAOKL   
Kommunens   
taxa   

 

C.2.4   Besluta om avgift för   
uppföljande kontroll och   
utredning av klagomål som   
föranleds av bristande   
efterlevnad av regelverket   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

Art. 79 2 c och  
art. 83 p 1   
2017/625    
Art. 11-12 §   
FAOKL   

 
 
 
12-13 §FAOKL   
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Sida 36 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

C.2.5   Besluta om avgift för   
importkontroll   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

Förordning   
2006:812 §§    

 

C.3   Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)   

C.3.1   Besluta om fastställande av   
program för faroanalys enligt    
2 c § samt under-  
sökningsprogram och dess   
parametrar, provtagnings-  
punkter och frekvens av   
normal respektive utvidgad   
undersökning.   

   

  

 
 

Avge yttrande om miljö- och  
hälsoskyddsaspekter gällande  
område bygg i ärende   
angående bygglov, rivnings- 
lov och marklov som rör   
enstaka småhus eller   
fritidshus.   

   

D.6.2   Avge yttrande till läns-  
styrelsen i ärende rörande   
bidrag för åtgärder och andra  
åtgärder i bostäder.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

  

D.6.3   Avge yttrande till läns-  
styrelse i ärende om tillstånd   
för att inrätta hem för vård   
och boende som drivs av en   
enskild eller samman-  
slutning.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

  

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

12 § SLVFS   
2001:30,   
omtryck   
LIVSFS 
2017:2  
     

D.6  Vissa övriga ärenden inom miljöbalken och livsmedelsområdet  
   Miljö- och   

hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

FL 6§     
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Sida 37 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

D.6.4   Avge yttrande till polis-  
myndighet i ärende om   
allmänna sammankomster,   
offentliga tillställningar,   
bullrande verksamheter och   
liknande verksamheter.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

  

D.6.5   Avge yttrande till polis-  
myndighet i ärende om   
tillstånd till hotell- och   
pensionatsrörelse.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

  

D.6.6   Besluta att begära upplys-  
ningar eller handlingar som   
behövs för sådan tillsyn   
enligt strålskyddslagen som   
nämnden ansvarar för.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

8 kap. 4 § SSL   
8 kap. 2 § punkt  
3 SSL   

 

D.6.7   Besluta i ärende om   
kosmetiska solarier samt   
besluta i ärende om   
radonhalten i bostäder och   
lokaler som allmänheten har   
tillträde till inom   
kommunen.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

8 kap. 6 § SSL  8 
kap. 2 § SSL  8 
kap. 2 § punkt   
3 SSF   

 

D.6.8   Besluta att förena före-  
läggande och förbud enligt   
strålskyddslagen med vite på   
högst 20 000 kronor i varje   
enskilt ärende eller löpande   
vite på högst 20 000 kr per   
överträdelse eller 10 000 kr   
per månad.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

8 kap. 7 § SSL    
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Sida 38 av 53   

Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

D.6.9   Besluta att ta ut avgift för   
tillsynsärende enligt   
strålskyddslagstiftningen.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

8 kap. 14 § SSF  
Kommunens   
taxa   

 

D.6.10   Besluta om åtgärder med   
stöd av miljöbalken,   
livsmedelslagen m.m., när   
det är av betydelse för   
smittskyddet för människor.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

6 kap. 7 §, 3 st.  
SML   

 

D.6.10   Lämna upplysningar till   
smittskyddsläkaren om   
denne i ett enskilt fall begär   
det och behöver det för att   
kunna fullgöra sina uppgifter   
enligt smittskyddslagen.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

6 kap. 10 § SML      

D.6.11   Besluta om att begära de   
upplysningar, handlingar och   
liknande som behövs för   
tillsynen.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef   
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

Lag om   
sprängämnes-  
prekursorer   
(2014:799) § 7   
Lag om   
sprängämnes-  
prekursorer § 8   

 

D.6.12   Beslut att förena före-  
läggande och förbud med   
(fast) vite upp till 20 000 kr   
för respektive adressat i varje   
enskilt ärende.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

8 § Lagen om  
sprängämnes- 
prekursorer   

4 § Viteslagen  
(1985:206)   

 

D.6.13   Besluta att förena före-  
läggande eller förbud med   
löpande vite på högst 20   
000 kr per överträdelse eller   
på 10 000 kr per månad som   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef   

8 § Lagen om  
sprängämnes- 
prekursorer   
4 § viteslagen   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

 föreläggandet eller förbudet  
inte åtlyds.   

Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

(1985:206)    

E.   Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och 
förordningen   
(2006:1165) om foder och animaliska produkter   

E.1   Beslut att meddela före-  
lägganden och förbud utan   
vite som behövs för efter-  
levnaden av lagen, de   
föreskrifter som meddelats   
med stöd av lagen, de EG-  
bestämmelser som   
kompletteras av lagen samt   
de beslut som meddelats   
med stöd EG-  
bestämmelserna.   

   

E.2   Beslut att förena före-  
läggande och förbud med   
(fast) vite upp till 20 000 kr   
för respektive adressat i varje   
enskilt ärende.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

 
  

 

E.3   Besluta att förena före-  
läggande eller förbud med   
löpande vite om högst 20 000   
kr per överträdelse eller med   
10 000 kr per månad som   
föreläggandet eller förbudet   
inte åtlyds.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   

24 § LFAB   
Viteslagen   

  
 

E.4   Besluta att ta hand om en   
vara samt, om förut-  
sättningar för det föreligger,   
att låta förstöra varan på   
ägarens bekostnad, om   
varans värde kan antas   
understiga 20 000 kronor.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

25 § LFAB      

Miljö- och  
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

23 § LFAB   

12 § FFAB   

24 § LFAB  
Viteslagen    
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

E.5   Besluta om att begära hjälp   
av polismyndigheten för   
utövande av kontrollen eller   
verkställighet av beslut, om   
förutsättningar för sådan   
begäran föreligger.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

27 § LFAB      

E.6   Besluta om 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.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

30 a - 30 e §§  
LFAB.   

 

E7   Besluta att förordna att ett   
beslut ska gälla omedelbart   
även om det överklagas.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

33 § LFAB      

E.8   Besluta om risk och   
erfarenhetsklassificering av   
foderföretagare och   
företagare som befattar sig   
med animaliska biprodukter   
samt beslut om årlig   
kontrollavgift.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

3-6 FAOKF  
Kommunens  
taxa   

 

E9   Besluta om att sätta ned eller   
efterskänka avgiften   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

11 § FAOKF  
Kommunens  
taxa   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

E.10    Besluta om avgift för   
uppföljande kontroll och   
utredning av klagomål som   
föranleds av bristande   
efterlevnad av regelverket.   

Miljö- och   
hälsoskyddschef  
Miljöskyddschef  
Hälsoskydds- och  
livsmedelschef   
Miljöinspektör   

1 art. 79 2 c och  
art 83 p 1   
2017/625   
12-13 §§   
FAOKf   

 

F.   Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.   
Delegationsordningen gäller även för ärenden enligt äldre lagstigning   
utifrån motsvarande bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL   

F.1   Beslut om lov och övriga beslut, 9 kap. 30–32 §§, PBL   

F.1.1   Nybyggnad av en- eller   
tvåbostadshus utanför   
område med detaljplan, inom   
ramen för de villkor som   
bestämts i bindande   
förhandsbesked.   

   

F.1.2   Nybyggnad eller tillbyggnad   
inom detaljplan för handel,   
kontor, hantverk, industri   
och dylikt.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket 1  
och 2   

Gäller ej   
ärenden som   
avser hotell   
och liknande   
verksamhet för  
ej varaktigt   
boende. Gäller  
ej lov för   
byggnader som  
avser fritids-  
ändamål/idrott 
sanläggningar.  
Sådana beslut  
ska tas av   
nämnden.   

F.1.3   Ny- och tillbyggnad av   
komplementbyggnad.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket 1  
och 2   

 

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket 1  
och 2   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.1.4   Ny- eller tillbyggnad av   
kiosk, avloppspumpstation   
eller därmed jämförliga   
byggnader.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket 1  
och 2   

 

F.1.5   Ny- och tillbyggnad av   
bostadshus inom område   
med gällande detaljplan.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket 1  
och 2   

Gäller ej 
områden där 
syftet varit 
småhusbebygg
else men där 
antalet 
lägenheter/ 
bostäder inte 
regleras i 
detaljplanen. 

F.1.6   Ny- eller tillbyggnad av   
kolonistugor eller därmed   
jämförliga byggnader.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket 1  
och 2   

 

F.1.7   Tillbyggnader, komple-  
mentbyggnader och   
fasadändringar i ärenden som   
rör skol- och förskole-  
verksamhet.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket 1  
och 2 och första  
stycket 3c)   

 

F.1.8   Ta i anspråk eller inreda   
byggnad helt eller delvis för   
väsentligen annat ändamål   
inom område med detaljplan   
eller områdesbestämmelser.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket  
3a)   

Gäller ej   
ärenden som  
rör skol- och  
förskoleverk- 
samhet   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.1.9   Inredande av någon   
ytterligare bostad eller någon   
ytterligare lokal för handel,   
hantverk eller industri.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 2 §  
första stycket  
3b)   

 

F.1.10   Byte av färg,   
fasadbeklädnad,   
taktäckningsmaterial eller   
andra åtgärder som avsevärt   
påverkar byggnadens yttre   
utseende.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

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

Gäller ej   
inglasningar av  
balkonger på   
en byggnad där  
byggrätten inte  
tillåter att   
samtliga   
balkonger   
glasas in, där   
det inte sedan   
tidigare finns   
några   
inglasade   
balkonger.   

F.1.10b   Åtgärd som avsevärt   
påverkar en byggnads yttre   
utseende – inglasning av   
balkong   

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

Gäller enbart  
fastigheterna  
Staven 4, 5, 6  
och 7   

F.1.11   Ärende om att i område av   
värdefull miljö underhålla ett   
byggnadsverk eller ett   
bebyggelseområde som   
avses i 8 kap. 13 § PBL i den   
utsträckning som framgår av   
detaljplan eller   
områdesbestämmelser.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 8 §  
första stycket   
2b)   

 

F.1.12   Bygglov, rivningslov,   
marklov och tidsbegränsat   
bygglov med mera i ärenden   
som rör skol- och   
förskoleverksamhet.    

Arbetsutskottet   PBL 9 kap. 2,   
10-13 och 33 §§   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.1.14   Nybyggnad eller väsentlig   
ändring av andra   
anläggningar än byggnader.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

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

Gäller ej lov   
för idrottsan-  
läggningar/   
fritidsändamål.  
Sådana beslut  
ska tas av   
nämnden.   

F.1.15   Uppsättande eller väsentlig   
ändring av skyltar eller   
ljusanordningar   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 8 §  
första stycket 1  
och 16 kap. 7 §  
samt PBF 6 kap.   
3–4 §§   

 

F.1.16   Beslut om rivningslov inom   
ramen för de föreskrifter som   
anges i 9 kap. 34 § PBL.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 10 §   Gäller ej i   
ärenden rör   
skol- och   
förskoleverksa  
mhet.   

F.1.17   Beslut om marklov inom   
ramen för föreskrifterna i 9   
kap   
35 § PBL.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap.  
11–13 §§   

Gäller ej i   
ärenden rör   
skol- och   
förskoleverksa 
mhet.   

F.1.18   Beslut om tidsbegränsat   
bygglov inom ramen för   
föreskrifterna i 9 kap. 33 §   
PBL.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 33 §   Gäller ej   
ärenden som   
avser hotell   
och liknande   
verksamhet för   
ej varaktigt   
boende.    
Gäller ej i   
ärenden rör   
skol- och   
förskoleverksa  
mhet. Med   
undantag för   
tillbyggnader   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

    och komple-  
mentbygg-  
nader.   
Gäller ej   
ärenden som   
avser   
tidsbegränsat  
bygglov på   
Tureberg   
29:40 fram   
tills gällande  
detaljplan NR  
622 ändrats   
eller ersatts av  
ny detaljplan  
för Tureberg   
29:40.    

F.1.19   Bygglov för åtgärder som   
inte kräver lov.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 14 §      

F.1.20   Beslut om villkorsbesked   
inom ramen för   
föreskrifterna i 9 kap 19 §.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 19 §      

F.2   Handläggningen och verkställighet av lov och anmälan, 9 kap. PBL   

F.2.1   Beslut om att förlänga   
handläggningstiden för   
ärende om lov eller   
förhandsbesked i högst tio   
veckor utöver de   
ursprungliga tio veckorna.   

   Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 9 kap. 27 §     
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.2.2   Beslut om att förelägga   
sökande att avhjälpa   
bristerna i en ofullständig   
ansökan inom en viss tid och   
om föreläggandet inte följs,   
får ärendet avvisas eller   
avgöras i befintligt skick.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 9 kap. 22 §      

F.2.3   Beslut om att förelägga   
sökanden att avhjälpa   
bristerna i en ofullständig   
anmälan och om   
föreläggandet inte följs, får   
ärendet avvisas eller avgöras   
i befintligt skick.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 9 kap. 46 §       

F.2.4   Beslut om att samordning   
med miljönämnd enligt 9   
kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då   
särskilda skäl för det   
föreligger.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 9 kap. 24 §      

F.2.5   Beslut om att förlänga   
handläggningstiden för en   
anmälan i högst fyra veckor   
utöver de ursprungliga fyra   
veckorna.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 9 kap. 45 §      

F.2.6   Beslut om att ett bygglov,   
marklov eller rivningslov får   
verkställas tidigare än fyra   
veckor efter att det kungjorts   
i Post- och Inrikes Tidning.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskottet   

PBL 9 kap. 42 a   
§   

Får enbart   
användas om   
ett väsentligt   
allmänt eller   
enskilt intresse  
föreligger.   

F.3   Beslut avseende genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder, 10 kap. PBL   

F.3.1   Beslut om att byggnadsverk   
får tas i bruk utan att   
slutbesked lämnats.   

   Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 10 kap. 4 §     
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.3.2   Beslut att utse ny   
kontrollansvarig om en   
kontrollansvarig har lämnat   
sitt uppdrag.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 10 kap. 13   
§   

 

F.3.3   Beslut att förelägga   
byggherren 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.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 10 kap. 22  
§ första stycket   
2   

 

F.3.4   Beslut om startbesked    Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 10 kap. 23– 
24 §§   

 

F.3.5   Beslut att det för   
rivningsåtgärder inte behövs   
någon kontrollplan.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 10 kap. 18   
§   

 

F.3.6   Beslut om kompletterande   
villkor för bygg- eller   
rivningsåtgärderna eller för   
kontrollen.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 10 kap 29 §      
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.3.7   Beslut om slutbesked   
respektive om interimistiskt   
slutbesked.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBL 10 kap.  
34–37 §§   

 

F.4.   Beslut avseende tillsyn, tillträde ingripande och påföljder, 11 kap. PBL   
F.4.1   Beslut om avskrivning av     

tillsynsärende till följd av att   
rättelse vidtagits,   
preskription har inträtt, den   
som anspråket riktar sig   
emot inte har getts möjlighet     
att yttra sig inom viss tid   
eller skäl     
för ingripande med stöd av   
11 kap. inte föreligger.     

   

F.4.2   Avge ingripandebesked inom   
ramen för föreskrifterna   
11 kap. 7 § PBL   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 7 § PBL      

F.4.3   Beslut att av   
polismyndigheten begära det   
biträde som behövs för   
tillträde enligt 11 kap. 8 §   
PBL   

Bygglovschef  
Biträdande   
Bygglovschef   

11 kap. 9 § PBL      

F.4.4   Beslut om lovföreläggande   
om en     
lovpliktig åtgärd har   
vidtagits utan lov, om det är   
sannolikt att lov kan ges för   
åtgärden och     
delegaten har befogenhet att     
besluta i lovärendet.     

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 17 §  
PBL   

 

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 5 § PBL     
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.4.5   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.     

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare    

11 kap. 18 §  
PBL    

 

F.4.6   Förelägga att inom viss tid   
vidta åtgärder för att uppfylla   
skyldigheter enligt denna lag   
eller beslut som har   
meddelats med stöd av lagen.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 19 §  
PBL   

 

F.4.7   Förelägga ägare att inom viss   
tid vidta rättelse av åtgärd   
som bryter mot denna lag   
eller beslut som har   
meddelats med stöd av lagen.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 20 §  
PBL   

Gäller ej   
ärenden som   
rör skol- och   
förskoleverksa 
mhet enligt pkt  
F.1.12   

F.4.8   Förelägga ägare att inom viss   
tid riva ett förfallet eller   
skadat byggnadsverk som   
inte har satts i stånd inom   
skälig tid.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 21 §  
PBL   

 

F.4.9   Förelägga ägare att ta bort   
byggnadsverk eller vidta   
annan åtgärd som minskar   
olägenheter för   
trafiksäkerheten   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 22 §  
PBL   

 

F.4.10   Förelägga ägare att anordna   
stängsel eller ändra utfart   
eller utgång, om det behövs   
med hänsyn till   
trafiksäkerheten.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 23 §  
PBL   

 

F.4.11   Förelägga ägare att anordna   
stängsel kring ett   
byggnadsverk för   
industriändamål om det   
behövs skydd för olycksfall.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 24 §  
PBL   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.4.12   Beslut om förbud mot   
fortsatt arbete eller åtgärd.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 30-32  
§§ PBL   

 

F.4.13   Beslut om förbud (utan vite)   
mot användning av   
byggnadsverk om   
byggnadsverket har   
säkerhetsbrister   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 33 § 1  
PBL   

 

F.4.14   Beslut om förbud mot   
användning av   
byggnadsverk, om det inte   
finns förutsättningar för att   
ge slutbesked.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 33 § 2  
PBL   

 

F.4.15   Beslut att utse annan   
funktionskontrollant inom   
ramen för föreskrifterna i 11   
kap. 34 § PBL.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 34 §  
PBL   

 

F.4.16   Beslut att entlediga   
kontrollansvarig inom ramen   
för föreskrifterna i 10 kap. 11   
§ och 11 kap. 35 § PBL och   
att, efter förslag från   
byggherren besluta om ny   
kontrollansvarig.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 35 §  
PBL   

 

F.4.17   Att förena beslut enligt 11   
kap. 30-32 §§ PBL  och PBL   
33 § pkt 1 med vite.   

Bygglovschef  
Biträdande   
Bygglovschef   

11 kap. 37 §  
PBL   

 

F.4.18   Beslut 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 10   
kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

11 kap. 39 §  
PBL   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

F.5.   Beslut om avgifter, 12 kap. PBL   
F.5.1   Besluta om nedsättning av   

avgift eller efterskänkande   
av avgift i enskilda fall enligt   
vad som föreskrivs i   
kommunens taxa.   

 Kommunens   
taxa, antagen av  
fullmäktige   

 

G   Övriga lagar och föreskrifter   

G.1   Hissar, motordrivna anordningar och OVK enligt Plan- och byggförordningen   
(2011:388) m.m., PBF   

G.1.2   Beslut av om särskild   
besiktning av hissar och   
andra motordrivna   
anordningar.   

   

G.1.3   Beslut om längre   
besiktningsintervall enligt 3   
kap. 18 § Beslut om anstånd   
med besiktning enligt 3 kap.   
19 § Beslut om användnings-  
förbud för hissar och andra   
motordrivna anordningar   
med tillämpning av   
bestämmelserna i 3 kap. 4–5   
§§.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

Boverkets   
föreskrifter och  
allmänna råd   
(BFS 1994:25 H  
1 med ändringar  
omtryckt i   
senaste BFS) om  
hissar och vissa  
andra motor-  
drivna   
anordningar   
(BFS 2012:11   
H14)   

 

G.1.4   Besluta om föreläggande   
(utan vite) mot ägare till   
byggnader som inte fullgör   
sina skyldigheter ifråga om   
funktionskontroll av   
ventilationssystem. OVK   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBF 5 kap. 1–7  
§§ och 8 kap. 3  § 
(samt 11 kap.  
19–20 §§ PBL)   

 

Bygglovschef  
Biträdande   
Bygglovschef   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

PBF 8 kap. 8 §  
och 5 kap. 9 §   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

G.1.5   Beslut om senareläggning av   
besiktningssynpunkt inom   
ramen för föreskrifterna i 4 §   
(om det finns särskilda skäl).   
OVK   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

Boverkets   
föreskrifter och  
allmänna råd om  
funktionskontrol l 
av ventila-  
tionssystem,   
BFS 2011:16, 4   
§   

 

H   Boverkets byggregler, BFS 2011:26   
H.1   Beslut att medge mindre   

avvikelse från föreskrifterna   
om det finns särskilda skäl   
och byggnadsprojektet ändå   
kan bli tekniskt tillfreds-  
ställande och det inte finns   
någon avsevärd olägenhet   
från annan synpunkt.   

 BBR 1:21      

H.2   Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (euro-  
koder) BFS 2011:10   

H.2.1   Beslut 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.   

   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskott   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare  
Arbetsutskott   

EKS, 3 §     



SOLLENTUNA   
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Nr   Ärendetyp   Delegat   Föreskrift eller   
lagrum   

Anmärkning   

  

a.   

b.   

Beslut om föreläggande   
(utan vite) som behövs enligt   
25 § lagen om energi-  
deklarationer för att   
byggnadens ägare ska   
fullgöra sin skyldighet.   
Att, för byggnader med   
luftkonditioneringssystem   
enligt 10 § i lagen som inte   
ska energideklareras, se till   
att systemet regelbundet   
besiktigas på det sätt som   
anges i 11 § första stycket i   
lagen.   
Att den energideklaration   
som senast har upprättats för   
byggnaden är tillgänglig på   
väl synlig plats enligt vad   
som anges i 13 § i lagen   

   

J   Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd   
J.1.   Beslut om att   

byggfelsförsäkring inte   
behövs.   
 
 
 

 LBFF 1 b §      

J.2   Beslut om att   
färdigställandeskydd inte   
behövs.   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

LBFF 14 §      

I  Lagen (2006:985) och förordningen (2006:1592) om energideklaration för   
byggnader   

 
I.1   Bygglovschef   

Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   

LED 11 § första  
stycket, 13 och  
25 §§   

Bygglovschef   
Biträdande   
Bygglovschef   
Bygglovshandläggare   



K Alkohollag (2010:1622)   
K.1 Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till 
allmänheten och slutet 
sällskap i de fall 
nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

Arbetsutskott 8 kap 2 § AL    

K.2 Beslut om tillfällig 
utökning av 
serveringstiden utanför 
normaltiden klockan 
11.00 – 01.00 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 

8 kap. 2 §  AL  

K.3 Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd för företag 
som bedriver 
cateringverksamhet till slutet 
sällskap.   

Arbetsutskott 
 

8 kap 4 § AL    

K.4 Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten och till slutna 
sällskap  
 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 

8 kap 2 § AL 
 
 
 

 

K.5 Beslut om utökning av 
dryckessortiment och 
serveringsutrymme 
 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 

8 kap 2§ AL 
8 kap 14§ AL 

 

K.6 Beslut om serveringstillstånd 
vid ansökan från konkursbo 

Arbetsutskott 9 kap 12 § AL  

K.7 Begäran hos 
polismyndigheten om 
handräckning 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

9 kap 9 § AL  

K.8 Beslut om att meddela 
tillståndshavare erinran och 
varning.  
 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

9 kap 17 § AL  

  K.9 Beslut om återkallande av 
serveringstillstånd i de fall 
tillståndet inte längre 
utnyttjas. 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 

9 kap 18 § p 1 AL  



Miljöinspektör 
 

  K.10 Beslut om återkallande av 
serveringstillstånd i de fall 
nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

Arbetsutskott 9 kap 18 § p 2 och 3 
AL 

 

  K.11 Beslut att meddela förbud 
eller varning vid 
överträdelser av 
bestämmelser i alkohollagen 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

9 kap 19 § AL  

  K.12 Beslut om förlängning av 
handläggningstiden med 
högst fyra månader 
 

Arbetsutskott 5 § ALKF  

L Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
 Allmänna handlingar Delegat Föreskrift eller   

lagrum   
 

L.1 Beslut att inte lämna en 
allmän handling eller att 
lämna ut en allmän handling 
med förbehåll 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 

30 kap. 20 § OSL  

 Tillstånd och anmälan m.m 

L.2 Beslut att förlänga 
handläggningstiden med 
högst fyra månader, när det är 
nödvändigt på grund av 
utredningen 

Arbetsutskott 4 kap. 1 § 
förordning 
(2019:223) om 
tobak och liknande 
produkter 

 

L.3 Beslut om tillstånd till 
försäljning av tobaksvaror 
 
 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

5 kap. 3 §  

L.4 Beslut att avslå ansökan om 
försäljningstillstånd 

Arbetsutskottet 5 kap. 3 §  

L.5 Beslut i anledning av 
anmälan om förändrad 
verksamhet när 
tillståndshavare avlidit eller 
fått förvaltare enligt 11 kap. 7 
§ föräldrabalken med 
uppdrag som omfattar 
rörelsen 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

5 kap. 8 §,  
8 kap. 2 § 

 

L.6 Beslut om tillstånd till 
försäljning efter ansökan från 
konkursbo 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 

5 kap. 9 §  



Miljöinspektör 

L.7 Beslut om begäran av 
upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som 
behövs för myndighetens 
tillsyn 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

7 kap. 17 §  

 Förelägganden och förbud 

L.8 Beslut om att meddela 
tillståndshavare varning.  
 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör  

7 kap 11 § LTLP  

L.9 Beslut om föreläggande Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

6 kap. 2 § 
7 kap. 9 §  
7 kap. 12 §§ 

 

L.10 Beslut om förbud Arbetsutskott 7 kap. 9 §  
7 kap. 12 §§ 

 

L.10 Beslut att förena 
föreläggande eller förbud 
med vite upp till 20 000 
kronor. 

Arbetsutskott 
 

7 kap. 9 § andra 
stycket (tobak)        
7 kap. 15 § 
(elektroniska 
cigaretter) 

 

L.11 Beslut att återkalla 
försäljningstillstånd när 
tillståndet inte längre 
utnyttjas 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

7 kap. 10 § 1 p  

L.12 Beslut om återkallande av 
försäljningstillstånd i övriga 
fall om nämndens beslut inte 
kan avvaktas 

Arbetsutskott 
 

7 kap 10 § p 2, 3 
och 4 LTLP 

 

 Avgifter 

L.16 Beslut om nedsättning av 
avgift 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
 
 
 

Kommunens taxa  
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 Övrigt 

L.17 Besluta om att begära hjälp 
av polismyndigheten för att 
få tillträde till områden, 
lokaler och andra utrymmen 
som berörs av lagen eller 
anslutande föreskrifter för att 
där göra undersökningar och 
ta prover.  

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

7 kap. 19§ LTLP  

M Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
M.1 Beslut att till 

Läkemedelsverket rapportera 
brister i efterlevnaden av 
lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel och de 
föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till 
lagen. 
 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör  

21§ 3 st. Lag om 
handel med vissa  
receptfria  
läkemedel 

 

M.3 Beslut om begäran av 
upplysningar och handlingar 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 
Miljöskyddschef 
Hälsoskydds- och 
livsmedelschef 
Miljöinspektör 

21§ 1 st.  Lag om  
handel med vissa  
receptfria  
läkemedel. 
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