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Delegationsordning för miljökontoret 

Syfte 

Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden med mindre viktiga ärenden 

för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare 

handläggningstid.  

 

Rätt att delegera 

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska få fatta beslut, till skillnad mot att 

utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas ofta av att det är avgöranden 

som kan överklagas, dvs. främst sådana beslut som rör myndighetsutövning mot enskild. De lagliga 

förutsättningarna för delegering finns i 37- 39 § § och 7 kap. 5-8 § § Kommunallagen. 

 

Möjligheten att delegera begränsas i 6 kap. § 38 Kommunallagen. Beslutanderätten får inte delegeras 

när det gäller: 

 

  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 väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, eller 

  Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

 

Om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hänskjutas till nämnden 

för avgöranden, även om ärendetypen är delegerad. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra 

ett givet delegationsuppdrag (6 kap. 34 § KL). Beslut som fattats med stöd av delegering från 

nämnden ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde (6 kap 35 § KL). Anmälan lämnas till 

registrator senast månaden efter det att beslut har fattats och beslutet ska då vara undertecknat av 

delegaten. 

 

Av anmälan ska framgå:  

  vilken delegation som ligger till grund för beslutet,  

  kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,  

  namn på den beslutande, samt  

  beslutsdatum.  

Övergripande delegationsrätt 

Miljö-och byggnämnden har beslutanderätt för samtliga myndighetsärenden kopplade till nämndens 

ansvarsområde undantaget det som anges i denna delegationsordning. Utöver vad som anges i 

delegationsordningen så har miljöchefen delegationsrätt för alla delegerade beslut till tjänstemän enligt 

delegationsordningen. Delegation till tjänsteman får vid dennes frånvaro, utövas av förordnad ersättare 
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för denne. Delegation till chef får vid frånvaro för denne, utövas av tillförordnad chef. Vikarierande 

arbetstagare erhåller delegationsrätt i överensstämmelse med ordinarie arbetstagares delegationsrätt. 

 

Om ändringar i lagstiftning sker som inte påverkar innehållet t.ex. endast förändrar paragrafnummer 

och mindre ändringar i text, anses delegationsordningen även då vara gällande. 

Delegering av jämförbara frågor  

Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen får delegat även besluta om frågor 

som till art, vikt och omfattning är jämförbara med de ärenden som anges för delegaten i den mån 

ärendena inte delegeras till någon annan. 

Vid jäv hos delegat  

När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av Valdemarsviks kommuns Plan- 

och Byggchef. 

 

När jäv eller annat förfall föreligger för Valdemarsviks kommuns Plan- och Byggchef ska beslut fattas 

av miljö- och byggnämndens ordförande. 

 

Överklagandetid 

Överklagandetiden på beslut som har fattats löper från den dag samhällsbyggnadsnämndens protokoll 

anslås på kommunens officiella digitala anslagstavla www.valdemarsvik.se under rubriken 

Anslagstavla, kopia på anslag finns vid kommunhusets entré. När det gäller myndighetsärenden börjar 

dock överklagandetiden löpa från det datum där sökanden fått del av beslutet. 

  

Lagstiftningar 

I denna delegationsordning förkommer följande förkortningar: 

AF Avfallsförordningen (2011:927) 

DL/DF Delgivningslagen/förordningen 

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 djurhälsa och djurskydd 

EG 1907/2006 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 

den 18 december 2006 om registrering utvärdering, godkännande 

och begränsning av kemikalier (Reach) 

LSP Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer   

FAM   Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador  

FAOKF  Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av 

foder och animaliska biprodukter  

FAOKL  Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel 

FAPT   Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken  

FL Förvaltningslagen (2017:900) 
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FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

FMKB Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

FMSA Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) 

FOB Förordningen (2015:9) bekämpningsmedel 

FMJ Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

FFVO Förordningen (2016: 1128) om fluorerade växthusgaser och ozon 

nedbrytande ämnen 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LFAB, FFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, 

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 

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

LTP Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

LTFNP Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

LMF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LOV Lagen om viten (1985:206) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

MTF  Miljötillsynsförordningen (2011:13)  

NFS (2017:5)   Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5) 

NFS (2015:2) Naturvårdsverkets föreskrift om spridning och viss övrig hantering 

av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

NFS (2016:8) Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2016:8) om miljörapporter 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SJVFS 2004:62, SJV (2015:21) Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 

miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 

SLV-DK  Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten  

SSF  Strålskyddsförordning (2018:506) 

SSL  Strålskyddslag (2018:396) 

SSMFS 2012:5  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar SSMF 2012:5 

TFF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
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Förteckning över delegater 

Miljö- och byggnämnd  MBN 

Ordförande MBN   Ordf. MBN 

1vice ordförande MBN   MBN vo 

Miljö- och byggnämndens utskott  MBNU 

Ordförande MBNU   Ordf. MBNU 

Nämndsekreterare   Sekr. MBN 

Söderköpings Samhällsbyggnadschef  SBC 

Miljöchef   MC 

Miljöinspektör   MSK 

Registrator/administratör   REG 

Livsmedelsinspektör   LIVS 

Valdemarsviks plan och byggchef   PBC 
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1. Allmänt       

Punkt Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

1.1 
Beslut att utse ombud att företräda nämnden vid förhandlingar eller förrättningar i 

mål och ärenden vid länsstyrelsen, mark och miljödomstol och andra myndigheter. 
6 kap. 15§ KL MC  

1.2 
Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas.  

12 kap. 5 § PBL 

6 kap. 39 § KL 

Ordf. MBN/ 

Ordf.MBNU 

Delegation avser alla 

nämndens verksamheter. 

1.3 Besluta att avvisa en överklagan som inkommit för sent. 45 § FL 
MC 

 

 
Rättidspröva om överklagande av beslut har kommit in inom den överklagandetid 

som gäller för beslutet. 
45 § FL 

Respektive 

delegat/ 

Sekr. MBN 

 

1.4 
Avge yttranden till högre instans med anledning av överklagande av beslut som 

fattats med stöd av delegation. 
 

PBC/MC 
 

1.5 
Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändringar av beslut som 

fattats med stöd av delegation. 
 

PBC/MC 
 

1.6 
Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt 

förutsättningar enligt 36–39 § § FL. 
36–39 § § FL Resp. delegat  

1.7 Ansöka hos rättsinstans om utdömande av vite. 

21 kap 1 § punkt 

8 MB. 6 § LOV 

punkt 8 MB. 6 § 

LOV 

MC 

 

1.8 Besluta att inte lämna ut allmän handling. 

6 kap 3§ OSL. 2 

kap 14-15 §§ 

TFF 

MC 
Sekretessprövning ska 

ske.  

1.9 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom kungörelsedelgivning. 
47-50 §§ DL 19-

20 §§ DF 

MC 
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2. Miljö    

Punkt Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

Miljöbalkens område    

Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. Miljöbalken (MB)    

2.1 
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. 2 kap. 2-9 §§, 

26 kap. MB 
MSK  

Miljöbedömningar 
 

  

2.2 Avge yttrande vid miljöbedömningar.  6 kap. MB  MSK  

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 

  

2.3 

Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i den s.k. 

kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet.  

19 kap. 4 § MB,  

22 kap. 4 och 10 

§§ MB 

 

MSK 
 

2.4 

Avge yttrande till länsstyrelsen eller generalläkaren i anmälningsärende angående 

ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. 
20 b och 26 §§ 
FMH 
 

 

MSK 
 

2.5 
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett.  

13 § första 

stycket p.1 FMH  
MSK 

 

2.6 
Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning. 

13 § första 

stycket p.2 FMH 
MSK  

2.7 

Besluta om att återkalla tillstånd för enskild avloppsanordning som meddelats 

enligt 13§ eller 40§ FMH samt kommunens lokala föreskrifter, samt förbjuda 

fortsatt verksamhet. 

24 kap. 3§ MB 

MSK  
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2.8 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än sådan till 

vilken vattentoalett är ansluten inom de delar av kommunen där tillstånd krävs 

enligt kommunens lokala föreskrifter. 

13 § andra 

stycket FMH, 

Lokala 

föreskrifter för 

att skydda 

människors 

hälsa och miljön 

 

MSK 
 

2.9 
Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som kräver 

tillstånd.  

13 § andra 

stycket FMH 

 

MSK 
 

2.10 
Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som avses 

i 13 § FMH.  

14 § FMH   

MSK 
 

2.11 

Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för utvinning av värme 

ur mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt kommunens lokala 

föreskrifter.  

17 § första 

stycket andra 

meningen FMH,  

Lokala 

föreskrifter för 

att skydda 

människors 

hälsa och miljön  

MSK  

2.12 

Besluta i ärende om anmälan/ansökan för att inrätta en värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

17 § första 

stycket första  

meningen FMH 

MSK  

2.13 
Besluta i tillsynsärenden om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra 

skadedjur. 

9 kap. 9 § MB 
MSK  

2.14 

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. 

9 kap. 10 § MB,  

Lokala 

föreskrifter för 

att skydda 

människors 

hälsa och miljön 

MSK  

2.15 

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning inom område med detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit, 

annat tätbebyggt område.  

37 § FMH,  

Lokala 

föreskrifter för 

MSK  
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att skydda 

människors 

hälsa och miljön 

2.16 
Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet enligt 

38 § FMH.  

38 § FMH  MSK 
 

2.17 

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter.  

39 § FMH,  

Lokala 

föreskrifter för 

att skydda 

människors 

hälsa och miljön  

MSK 

 
 

2.18 

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta annan toalett än 

vattentoalett där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala 

föreskrifter.  

40 § första 

stycket 3 FMH, 

Lokala 

föreskrifter för 

att skydda 

människors 

hälsa och miljön  

 

MSK 
 

2.19 

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, slam 

eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan där tillstånd eller 

anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

40 § första 

stycket p.2 

FMH, Lokala 

föreskrifter för 

att skydda 

människors 

hälsa och miljön  

 

MSK 
 

2.20 

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna ett upplag inom vissa 

områden för att skydda ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter där tillstånd 

eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter.  

40 § första 

stycket p.5 

FMH, Lokala 

föreskrifter för 

att skydda 

människors 

hälsa och miljön 

 

MSK 
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2.21 

Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för 

att skydda människors hälsa och miljön, om det är uppenbart att risk för 

olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.  

Lokala 

föreskrifter för 

att skydda 

människors 

hälsa och miljön 

 

 

MSK 
 

Verksamheter som orsakar miljöskador    

2.22 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada.   26 kap 9§ MB MSK  

2.23 
Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada eller 

överhängande fara för allvarlig miljöskada. 

26 kap 9§ MB 
MSK  

2.24 

Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller 

exponering av föroreningarna. 

28 § FMH  

MSK  

Jordbruk och annan verksamhet 
 

  

2.25 Avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. 12 kap. 6 § MB MSK  

2.26 
Besluta om undantag 36 § SJVFS 

2004:62 

 

MSK 
 

2.27 

Avge yttrande till länsstyrelsen om undantag från bestämmelserna om utrymme 

för lagring av stallgödsel 

6-7 §§, 9§ FMJ  

MSK  

Kemiska produkter och biotekniska organismer 
 

  

2.28 

Avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska och biologiska 

bekämpningsmedel över skogsmark.  

14 kap. 9 § 

tredje stycket 

MB  

 

MSK 
 

2.29 

Besluta i ärende om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel enligt 

40§ FOB. 
2 kap. 40§ FOB 

2014:425  

 

MSK 
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2.30 

Besluta i ärende om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel enligt 

41§ FOB. 

2 kap. 41§ FOB 

2014:425 
 

MSK 
 

2.31 

Besluta i ärende om användning av växtskyddsmedel utomhus i 

vattenskyddsområde inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som 

vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Alternativt 

i hela vattenskyddsområdet om det inte har indelats i zoner. 

6 kap 1 § NFS 

2015:2     
 

2.32 

Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering 

av brandfarliga vätskor.  

26 § 9 MB NFS 

2017:5 

 

 

MSK  
 

2.33 

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller 

fluorerade växthusgaser. 

14-15 §§  FFVO   

MSK 
 

2.34 

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i 

byggnader och anläggningar.  

18 § 

förordningen 

(2007:19) om 

PCB m.m.  

 

MSK 
 

2.35 

Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska organismer i 

övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 
26 kap 9 § MB 

2 kap. 19 § 5-9,  

2 kap 31§ 5-6, 

2 kap 32-33 §§ 

MTF 

 

MSK 
 

2.36 

Meddela föreläggande om att den som saluför, överlåter till Sverige för in eller 

från Sverige för ut en kemisk produkt eller bioteknisk organism att lämna de 

prover som behövs för tillsynen 

1 kap 27§ MTF 

MSK  

2.37 
Besluta i tillsynsärenden avseende registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier (Reach) 

EG 1907/2006 
MSK  
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Avfall och producentansvar    

2.38 

Besluta i ärende om anmälan att själv kompostera eller på annat sätt återvinna 

eller bortskaffa avfall.  
45 § AF 

15 kap 24-25 §§ 

MB 

Föreskrifter om 

avfallshantering 

MSK  

2.39 

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och 

flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.  
45 § AF 

15 kap 24-25 §§ 

MB 

Föreskrifter om 

avfallshantering 

 

MSK 
 

2.40 

Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/annat 

bortskaffande om annat avfall än trädgårdsavfall.  
45 § AF 

15 kap 24-25 §§ 

MB 

Föreskrifter om 

avfallshantering 

 

MSK 
 

2.41 

Besluta i ärenden om eget omhändertagande av latrin, slam och utsorterad urin. 32-33 §§ 

Föreskrifter om 

avfallshantering 

  

2.42 
Besluta om utsträckt hämtningsintervall för slam. 

 

34 § Föreskrifter 

om 

avfallshantering 

MSK  

2.43 

Besluta om gemensam sopbehållare. Föreskrifter om 

avfallshantering 

Administrativ 

handläggare 

sektor 

Samhällsbyg

gnad och 

Kultur 
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2.44 

Besluta om uppehåll av brännbart och matavfall för permanentboende och 

deltidsboende. 

Föreskrifter om 

avfallshantering 

Administrativ 

handläggare 

sektor 

Samhällsbyg

gnad och 

Kultur 

 

2.45 

Besluta om uppehåll av latrin och slam för permanentboende och deltidsboende.  36 § Föreskrifter 

om 

avfallshantering 

 

MSK 
 

2.46 

Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall. (Befrielse). 15 kap 25 § MB 

37 § Föreskrifter 

om 

avfallshantering 

 

MSK 
 

2.47 
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig transport av 

avfall. 

36-42 §§ AF  

MSK 
 

2.48 
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till transport av farligt 

avfall.  

36, 42 §§ AF  

MSK 
 

Tillsyn, 26 kap. MB    

2.49 
Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som nämnden ansvarar 

för. 

 26 kap. 9 § MB  

MSK 
 

2.50 
Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) vite om högst 5 000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende. 

26 kap. 14 § MB  

LOV 

MC 

 
 

2.51 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 5 000 kr 

per överträdelse eller om 5 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds. 

26 kap. 14 § MB  

LOV 
MC 

 
 

2.52 
Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress.  

26 kap. 13 § MB  

MSK 
 

2.53 
Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap 

av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret.  

26 kap. 15 § MB  

MSK 
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2.54 

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.  

26 kap. 19 § 

tredje stycket 

MB 

 

MSK 
 

2.55 
Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

26 kap. 21 § MB  

MC 
 

2.56 

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.  

26 kap. 22 § MB 

MSK  

2.57 

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 undersökningen inte överstiger 10 000 kronor. 

26 kap. 22 § 

första stycket 

MB  

MC 

 
 

2.58 

Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd 

fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. 

26 kap. 22 § 

tredje stycket 

MB 

MSK 
 

2.59 
Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det överklagas. 26 kap. 26 § MB 

MSK 
 

2.60 
Besluta att lämna klagomål utan ytterligare åtgärd  26 kap. MB 

MSK 
 

2.61 

Besluta i ärenden angående anmälan om miljöfarlig verksamhet som har 

beteckningen C i miljöprövningsförordningen. 

26 kap. 9 § MB  

FMH 

MPF 

MC 
 

2.62 
Medge att miljörapporten får lämnas in senare §6 NFS 2016:8 

MC 
 

Avgifter  
 

  

2.63 

Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt kommunens taxa om 

avgifter inom miljöbalkens tillämpningsområde. 

27 kap. 1 § MB,  

Kommunens 

taxa 

MSK 
 

2.64 
Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i enskilda fall 

enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa. 

Kommunens 

taxa 
MC 

 

2.65 
Bestämma att besluta om avgift ska gälla omedelbart även om den överklagas. 9 kap 5§ FAPT 

MSK 
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Tillträde m.m., 28 kap. MB 
 

  

2.66 
Besluta att meddela förbud vid vite av högst 5 000 kronor att rubba eller skada 

mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar. 

28 kap. 1 och 7 

§ MB  
MC 

 

2.67 

Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra 

anläggningar samt transportmedel för att myndighetens uppgifter ska kunna 

utföras. 

28 kap. 1 och 8 

§ § MB MSK 
 

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 
 

  

2.68 
Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kr.  30 kap. 3 § MB 

MC 
 

2.69 
Besluta om miljösanktionsavgift överstigande 5000 kr. 30 kap. 3 § MB 

MBN 
 

Smittskydd, 9 kap. MB 
 

 
 

2.70 
Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder 9 kap 15§ MB 

MSK 
 

2.71 
Meddela de föreläggande och förbud som behövs i enskilda fall för att förhindra 

springning av samhällsfarlig sjukdom 

9 kap 15§ MB 
MSK 

 

2.72 

Besluta om att låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva 

sällskapsdjur som innehas av privatpersoner för att förhindra spridning av 

sjukdom 

9 kap 15§ MB 

MSK 
 

3. Livsmedel 

Livsmedelslagen (SFS 2006:804) (LL)    

3.1 

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av 

lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som 

meddelats med stöd EG-bestämmelserna. 

22 § LL 

 

LIVS/MSK 
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3.2 

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 5 000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende. 

23 § LL  

LOV 

MC 

 
 

3.3 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 5 000 kr 

per överträdelse eller om 5 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds. 

23 § LL 

LOV 
MC 

 
 

3.4 

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning Art.6.2-3 i 

förordning (EG) 

nr 852/2004 
LIVS/MSK  

3.5 

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att 

låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 10 

000 kronor. 

24 § första och 

andra styckena 

LL 

34 § LMF 

MC 

 
 

3.6 

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 § Livsmedelslagen. 

24 § tredje 

stycket LL 

34 § LMF 

MC  

3.7 

Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för 

smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids 

eller misstänks spridas från livsmedel. 

25 § LL 

 
 

LIVS/MSK 
 

3.8 

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av 

livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan 

begäran föreligger. 

27 § LL 

 

LIVS/MSK 
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3.9 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 33 § LL MC/LIVS/ 

MSK 
 

3.10 
Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde upp till 5000 kr. 30 c LL 

MC  

3.11 
Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde överstigande 5000 kr. 30 c LL 

MBN  

3.12 

Köpa in livsmedel under dold identitet om det är nödvändigt för att kontrollera att 

livsmedlet uppfyller kraven i 

   1. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och 

   2. EU-förordningar som lagen kompletterar. 

23 a § LL 
LIVS, MSK  

3.13 

Meddela förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande 

på marknaden av livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel. 

6 § LL 
LIVS, MSK  

Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) (LMF)     

3.14 

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 

genomgå läkarundersökning om det  

behövs av livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LMF 
LIVS/MSK  

Förordningen (SFS 2021-176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter (FAOKL) 

 

  

3.15 

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig 

kontroll avgift för offentlig kontroll. 

4-7 §§ FAOKL 

3 kap. 3 § 

LIVSFS 

2021:14 

Art. 27 EG 

882/2004  

Kommunens 

taxa 

LIVS/MSK  
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3.16 

Besluta om avgift för registrering. 11 §§ FAOKL 

Art. 27 EG 

882/2004 

Kommunens 

taxa 

 

LIVS/MSK 
 

3.17 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. 18 § FAOKL 

Kommunens 

taxa 

MC 

 
 

3.18 

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som 

föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.   

 

 

8 - 10 §§, 17 § 

FAOKL  

Art. 79 2 c och 

art. 83 p 1 

2017/625 

Kommunens 

taxa 

 

LIVS/MSK 
 

3.19 
Beslut om avgift för importkontroll Art. 83 p 1 

2017/625 
MC  

Förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importerats från 

ett tredjeland 

 

  

3.20 

Beslut om avgift för importkontroll. Förordning 

2006:812 11-

12§§  

MC  

3.21 

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 

korrigerandeinformation ska förmedlas till konsumenterna. 
EU- förordning  

2017/625 Art 

138 2 c 

LIVS, MSK  

3.22 

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 
EU- förordning  

2017/625 Art 

138 2 d 

MC  
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avsändande medlemsstaten eller beordra att de återsänds till den avsändande 

medlemsstaten. 

 

3.23 

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens. EU- förordning  

2017/625 Art 

138 2 e 

 

LIVS, MSK  

3.24 

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. 

EU- förordning 

2017/625 Art 

138 2 g 

LIVS, MSK  

3.25 

Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de webbplatser som aktören driver eller använder, läggs ner 

under en lämplig tidsperiod. 

EU- förordning 

2017/625 Art 

138 2 i 

LIVS, MSK  

3.26 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde. 30 c LL MC  

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 
 

  

3.27 

Beslut att meddela förelägganden 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 samt de beslut som meddelats med stöd 

EG-bestämmelserna. 

23 § LFAB 

12 § FFAB  

LIVS/MSK 
 

3.28 

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 5 000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende. 

24 § LFAB 

LOV 

 

 

MC 
 

3.29 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 5 000 kr 

per överträdelse eller om 5 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds. 

24 § LFAB 

LOV 
 

MC 
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3.30 

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att 

låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 10 

000 kronor. 

25 § LFAB 
MC  

 
 

3.31 
Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av kontrollen eller 

verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger. 
27 § LFAB 

LIVS/MSK  

3.32 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 33 § LFAB 

LIVS/MSK  

 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 
 

 
  

3.33 
Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 

korrigerandeinformation ska förmedlas till konsumenterna. 

2017/625 Art 

138 2 c LIVS/MSK  

3.34 

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 

2017/625 Art 

138 2 d MC  

3.35 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens 

2017/625 Art 

138 2 e LIVS/MSK  

3.36 
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. 

2017/625 Art 

138 2 g LIVS/MSK  

3.37 
Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess 

anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en 

lämplig tidsperiod, 

2017/625 Art 

138 2 i LIVS/MSK  

3.38 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde 

30 c LL och 39 

a – 39 i LF MC  
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Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter (FAOKF) 

 

  

3.39 

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare 

som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift. 

3-6 §§ FAOKF 

EU förordning 

2017/625 artikel 

79 

Kommunens 

taxa 

 

LIVS/MSK 
 

3.40 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. 11 § FAOKF 

Kommunens 

taxa 

MC 

 
 

3.41 

Besluta om avgift för annan offentlig kontroll som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket. 

12 § FAOKF 

2017/625 artikel 

79 c 

LIVS/MSK  

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)    

3.42 
Besluta om fastställande av undersökningsprogram och beslut om fastställande av 

provtagningspunkter samt frekvens av normal respektive utvidgad kontroll. 

9 § SLVFS 

2001:30,  

omtryck LIVFS 

2017:2 

 

LIVS/MSK 
 

4. Strålskydd 

Strålskyddslagen (SFS 2018:396), Strålskyddsförordningen (2018:506)    

 

4.1 

Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som nämnden ansvarar 

för. 

8 kap 4 och 6 §§ 

SSL 

8 kap 5-6, 9 § 

SSF 

MSK  
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4.2 Besluta om föreläggande med vite upp till 5000 kronor. 8 kap 7§ SSL MC  

4.3 

Besluta att ta ut avgift för anmälnings och tillsynsärende enligt 

strålskyddslagstiftningen.  

8 kap 14 § SSF,  

Kommunens 

taxa  

MSK  

4.4 
Utföra kontrollköp som rör skyldigheten att förvissa sig om att den som solar har 

fyllt 18 år 

8 kap 5 § SSL 
MSK  

4.5 

Anmäla överträdelser av SSL, SSF eller kopplade föreskrifter till 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Åklagarmyndigheten, om det finns 

misstanke om brott. 

8 kap 7 § SSF 

MSK  

4.6 

Besluta i ärende om anmälan avseende yrkesmässig upplåtelse av kosmetiskt 

solarium till solare. 

8 kap 8 § SSF 

10 § SSMFS 

2012:5 

MSK  

4.7 Beslut att begära polismyndighetens hjälp som behövs för tillsynen. 8 kap 12 § SSL MSK  

5. Tobak och liknande produkter 

Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)    

5.1 
Besluta att ta ut avgift för tillstånd och tillsyn enligt LTP. 8 kap 1-2 §§ 

LTP 
MSK  

5.2 

Bevilja tillstånd och besvara anmälan att bedriva detaljhandeln och partihandel 

enligt lag om tobak och liknande produkter. Tillståndet kan meddelas med 

särskilda villkor. 

5 kap 1-4 och 15 

§§ LTP 
MSK  

5.3 
Besluta i anmälningsärende om att dödsboet eller förvaltaren vill fortsätta rörelsen 

om den som driver verksamheten avlidet. 
5 kap 8 § LTP MSK  

5.4 
Besluta om att återkallelse av tobakstillstånd på tillståndsinnehavarens begäran 

eller på grund av att försäljningsverksamheten upphört. 

7 kap 10 § punkt 

1 LTP 
MSK  
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5.5 Beslut att begära polismyndighetens hjälp vid tillämpningen av 18 §. 7 kap 19 § LTP MSK  

5.6 
Beslut om att lämna upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som 

behövs för tillsynen. 
7 kap 17 § LTP MSK  

5.7 
Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som nämnden ansvarar 

för. 
7 kap 9 § LTP MSK  

5.8 
Meddela förelägganden som behövs för att lagen och föreskrifterna som meddelats 

med stöd av lagen skall efterlevas. 
7 kap 9 § LTP MSK  

5.9 Besluta om föreläggande med vite upp till 5000 kronor. 7 kap 9 § LTP MC  

5.10 
Utföra kontrollköp som rör skyldigheten att förvissa sig om att en mottagare har 

fyllt 18 år. 

7 kap 22 § LTP MSK 
 

6. Sprängämnesprekursorer 

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer      

6.1 
Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, samt få 

tillträde till lokaler där den ekonomiska aktören bedriver sin verksamhet 
7 § LSP MSK  

6.2 Begära handräckning av polismyndigheten 7 § LSP MSK  

6.3 Besluta om föreläggande 8 § LSP MSK  

6.4 Besluta att förena föreläggande med vite om högst 5 000 kronor 8 § LSP MC  

6.5 Besluta att förena föreläggande med vite om mellan 5 000 och 50 000 kronor 8 § LSP MBN  

6.6 

Besluta om avgift enligt fastställd taxa 

 

 

8 § LSP MSK  
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7. Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257 LTFNP) 

7.1 Besluta att ta ut avgift för tillsyn enligt LTFNP. 40 § LTFNP MSK  

7.2 Besluta i anmälningsärende och besvara anmälan att bedriva detaljhandel enligt 

lag om tobaksfria nikotinprodukter  
24-25, 28 §§ 
LTFNP 

MSK  

7.3 Besluta om förelägganden som behövs för att lagen och föreskrifterna som 

meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 
28 § LTFNP   

7.4 Besluta om att förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria 

nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en 

alltför ingripande åtgärd, meddela varning. 

29 § LTFNP MSK  

7.5 Besluta om att begära polismyndighetens hjälp vid tillämpningen av lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter. 
34 § LTFNP MSK  

7.6 Besluta om att begära in de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande 

som behövs för tillsynen. 
32 § LTFNP MSK  

7.7 Besluta om föreläggande med vite upp till 5000 kronor. 31 § LTFNP MC  

7.8 Utföra kontrollköp som rör skyldigheten att förvissa sig om att en mottagare har 

fyllt 18 år i enlighet med 37§ lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 
37 § LTFNP MSK  
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8. Lagen om handel med receptfria läkemedel (2009:730 LHLR) 

8.1 Kontroll av efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats 

i lagen. 

20 § LHRL MSK  

8.2 Begära in de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. Ger rätt till 

företräde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband 

med detaljhandel och hanteringen i övrigt av läkemedel. 

21 § LHRL MSK  

8.3 Rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen till Läkemedelsverket. 

21 § LHRL MSK  

8.4 Debitera avgift av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel. 23 § LHRL MSK  

 

9. Övriga ärenden 

9.1 
Avge yttrande till polismyndighet. Ordnings 

Lagen 
MSK  

9.2 Avge yttrande till nämnd inom kommunen som handhar alkoholärenden. AL MSK  

9.3 

Avge yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och 

pensionatsrörelse. 

Lagen om 

hotell- och 

pensionat 

rörelse 

MSK  

 

 

 


