
 
      

 

  

 
Bromölla kommun 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  Nr 200.5 
 

 
Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr 
 
Mn 2011-01-19 § 1 2011-01-20 2011/4 
Mn 2022-05-19 § 60  2022-05-20 2022/22 
 
 
DELEGATION AV MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT 

           
Vid semester och annan laga frånvaro för delegater utövas delegationsrätten enligt följande: 
 
Delegat   Ersättare 
 
Insatsledare Ordförande Mn 
Miljöinspektör Verksamhetschef 
Ordförande Mn Vice ordförande Mn 
Handläggare Verksamhetschef 
bostadsanpassning för p-
tillstånd  
Räddningschef Insatsledare 
Verksamhetschef Ordförande Mn 
 
 

ALLMÄNT 
 
1. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för 
avgörande. 
 
2. Beslut som fattas på delegation skall anmälas på nämndens nästkommande 

sammanträde 
    

    

ÄRENDE BESLUTANDE BESLUT §   
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt 
att; 
• Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar 

ändring av delegatens beslut (OBS! Nämndens egna 
beslut måste överklagas av nämnden). 

• Besluta att avge yttrande till högre instans med 
anledning av överklagande av delegeringsbeslut  

Verksamhetschef 
 

Mn § 
4/2011 

  



 
 

ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
SÄRSKILT BRÅDSKANDE 
ÄRENDEN 

   

Besluta i följande ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas 
• Överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av nämndens 
beslut eller avge yttrande inom 
föreskrivna tidsfrister 

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

Kommunallagen  
6 kap. 36 § 

Ordförande 
 

Mn § 4/2011 

    
AVSLUTNING AV ÄRENDE    
Rätt att efter vederbörlig handläggning 
förklara inkommit ärende för avslutat 

 Delegat Mn § 4/2011 

    
HANDRÄCKNING    
I förekommande fall begära hand-
räckning hos polismyndigheten i 
enlighet med tillämplig lagstiftning 

 Delegat 
 

Mn § 4/2011 

    
ORDNINGSLAGEN  SFS 1993:1617   
Yttrande till polismyndighet  Delegat  Mn § 4/2011 
    
POLISUTREDNING VID BROTTS-
MISSTANKE 

   

Överlämna ärende till polisen för 
brottsutredning och eventuell åtals-
anmälan 

 Delegat 
 

Mn § 4/2011 

    
SEKRETESSLAGEN  SFS 1980:800   
Pröva begäran av enskild om att lämna 
ut allmän handling 

15 kap. 4 § Delegat 
 

Mn § 4/2011 

    
FÖRVALTNINGSLAGEN  SFS 1986:223   
Avvisa för sent inkommet 
överklagande 

23-25 §§ Delegat Mn § 4/2011 

    
 
 
 



 
 

ENSKILDA LAGRUM 
 

  

MILJÖBALKEN (1998:808) OCH ANGRÄNSANDE LAGSTIFTNING 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Rätt att besluta om tillstånd/dispens i 
en viss ärendegrupp omfattar också 
rätt att 
• Besluta att på ansökan av 

tillståndshavaren upphäva eller 
ändra bestämmelser och villkor i ett 
tillståndsbeslut 

MB 24 kap. 8 §  Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Om inte annat framgår, omfattar 
delegationen rätt att: 
• Besluta att lämna klagomål utan 

åtgärd 

 
 
 
 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 
 
 

Mn § 4/2011 

• Besluta att meddela föreläggande 
och förbud 

MB 26 kap. 9 § 
 

 

• Besluta att ålägga tidigare ägare 
eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller 
nyttjanderättshavares namn och 
adress 

MB 26 kap. 13 §  
 

 

• Besluta att sända föreläggande 
eller förbud, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare till 
fastighet m m till inskrivnings-
registret 

MB 26 kap. 15 §  

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

MB 26 kap. 19 § 
 

 

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

MB 26 kap. 21 §  
 

 

• 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 

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

 

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

MB 26 kap. 22 § 
tredje stycket 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta att meddela förbud vid vite att 
rubba eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver 
sättas ut vid undersökningar 

MB 28 kap. 7 §  Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Miljökonsekvensbeskrivningar    
Avge yttrande till verksamhetsutövare 
angående frågan om verksamheten 
eller åtgärden ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

MB 6 kap. 5 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 



 
 

ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Avge yttrande över miljökonsekvens-
beskrivning som inte kungörs till-
sammans med ansökan i ett mål eller 
ärende (Anm. Denna punkt avser 
yttrande som i förekommande fall bara 
avges över MKB:n) 

MB 6 kap. 8 § och 
7 § förordningen 
om miljö-
konsekvensbeskriv-
ning. 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Tillstånds-/dispensbeslut 

 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett 

13 § förordningen 
om miljöfarlig  
verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i ärende om tillstånd att 
ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

13 § förordningen 
om miljöfarlig 
verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta om villkor av mindre betydelse 
som miljödomstol eller länsstyrelse i 
beslut om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndig-
heten att fastställa 

MB 22 kap. 25 § 
tredje stycket 
miljöbalken 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

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

17 § förordningen 
om miljöfarlig 
verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i ärende om tillstånd att inom 
område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser hålla 
• nötkreatur, häst, get, får eller svin 
• pälsdjur eller fjäderfä som inte är 

sällskapsdjur 

39 § förordningen 
om miljöfarlig 
verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i ärende om tillstånd eller 
dispens att 
• sprida visst gödsel, slam eller 

annan orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område 
eller inom annat tätbebyggt område 

• inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett 

• uppföra anläggning eller anordning 
som utnyttjar grundvatten, ytvatten 
eller mark som värmekälla eller 
värmemagasin inom område där yt- 
eller grundvattentäkt kan förorenas 

40 och 42 §§ för-
ordningen om miljö-
farlig verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Tillsynsärenden    

Besluta om undantag (tillstånd) från 
vattenskyddsföreskrifter som    
länsstyrelsen har meddelat, i den  
mån länsstyrelsen överlåtit sådan 
beslutanderätt på nämnden 

MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket första 
meningen 

Miljöinspektör/ 
Verksamhetschef 

MN § 20/2016 

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

MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket 
andra meningen 

Miljöinspektör/ 
Verksamhetschef 

MN § 20/2016 

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

MB 9 kap. 9 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 



 
 

ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Besluta om erforderliga smittskydds-
åtgärder. Besluta om förstöring föremål 
av personlig natur samt låta avliva 
sällskapsdjur, om det är nödvändigt för 
att hindra spridning av allvarlig 
smittsam sjukdom 

MB 9 kap. 15 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i andra tillsynsärenden 
angående hälsoskyddet 
 

Balken och före-
skrifter meddelade 
med stöd av balken 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärenden angående 
avloppsanordningar dimensionerade 
för högst 25 personekvivalenter 
 
 

MB 9 kap. 7 § och 
12-16 §§ 
förordningen om 
miljöfarlig 
verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärenden angående 
värmepumpar 
 

17-19 §§ förord-
ningen om miljö-
farlig verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärenden angående: 
• miljöfarlig verksamhet som i bilagan 

till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen B 

• miljöfarlig verksamhet som i bilagan 
till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen C 

• miljöfarlig verksamhet i övrigt 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Förelägga den som bedriver miljöfarlig 
verksamhet att avge miljörapport 

MB 26 kap. 20 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Bevilja anstånd med att lämna 
miljörapport 

6 § NFS 2006:9 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Meddela föreskrifter om begränsningar 
av eller villkor för utövande av 
gatumusik på viss offentlig plats om 
det behövs för att hindra att 
olägenheter för människor hälsa 
uppkommer 

40 § tredje stycket 
förordningen om  
miljöfarlig 
verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Yttranden m.m.    
Avge yttrande till miljödomstol eller 
länsstyrelse vid prövning av ansökan 
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 90/2012 

Avge yttrande till länsstyrelse i 
anmälningsärende angående mindre 
ändringar av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 
 

5 § andra stycket 
samt 21, 22 och 26 
§§ förordningen 
miljöfarlig verksam-
het 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Avge yttrande i ärende angående 
bygglov, rivningslov och marklov 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Avge yttrande i ärende angående 
ändring av detaljplan och områdes-
bestämmelser samt i ärenden där 
enkelt planförfarande tillämpas 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Avge yttrande över detaljplaner och 
områdesbestämmelser i samband med 
utställning när nämnden tidigare avgett 
yttrande i samrådsskedet 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Förorenade områden 
Tillsynsärenden 

   

Besluta i tillsynsärende angående 
vidtagande av åtgärder inom 
förorenade områden som avses i 10 
kap. miljöbalken 

28 § förordningen 
om miljöfarlig 
verksamhet 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 



 
 

ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Beslut i tillsynsärende angående 
vidtagande av åtgärder inom 
miljöriskområde 

MB 10 kap. 12 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som 
annars är ansvarig för efterbehand-
lingen att utreda föroreningen 

MB 10 kap. 8 § 
första stycket 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som 
annars är efterbehandlingsansvarig att 
utföra och bekosta efterbehand-
lingsåtgärder 

MB 10 kap. 2-4 §§ Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Yttrande    
Avge yttrande till länsstyrelsen om 
samråd avseende förklaring av område 
som miljöriskområde 

3 § förordningen 
om miljöriskområde 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Vattenverksamhet 
Tillstånd 

   

Besluta om villkor av mindre betydelse 
som miljödomstol i beslut om tillstånd 
till vattenverksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndighet att fastställa 

MB 22 kap. 25 § 
tredje stycket 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Täkter, jordbruksmark m m    
Undantag    
Medge undantag från bestämmelser i  
• 8-15 §§ (begränsning av den 

mängd stallgödsel eller andra 
organiska gödselmedel som får 
tillföras m.m.; 
anteckningsskyldighet när man tar 
emot eller för bort stallgödsel eller 
andra organiska gödselmedel; 
stallgödselavtal mellan jordbruks-
företag). 

• 17 § (fördelning över spridnings-
arealen). 

• 20 § (ytterligare bestämmelser för 
känsliga områden). 

• 22-23 §§ (nedbrukning inom viss 
tid). 

• 24 § punkterna 2-3 (spridning på 
snötäckt/frusen mark) 

• 25-28 §§ (ytterligare bestämmelser 
om spridningsperioder; krav på 
användning av viss teknik) 

36 § 
Jordbruksverkets 
föreskrifter om 
miljöhänsyn i 
jordbruket vad 
avser växtnäring 
(SJVFS 2004:62) 
 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Tillsyn    
Besluta i tillsynsärende angående täkt 
som avses i 12 kap. miljöbalken 

MB 12 kap. Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Yttrande    
Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärende om dispens för djurhållning och 
gödselhantering 

9 § förordningen 
miljöhänsyn i 
jordbruket 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

    
Avge yttrande till länsstyrelsen eller 
skogsvårdsstyrelsen i ärende angå-
ende anmälan för samråd för verk-
samhet/åtgärd som väsentligt kan 
komma att ändra eller skada naturmil-
jön 

MB 12 kap. 6 § och 
9 § förordningen 
täkter och anmälan 
för samråd 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

 



 
 

ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Kemiska produkter och biotekniska 
organismer 
Tillstånd/dispensbeslut 

   

Besluta i ärende om tillstånd till sprid-
ning av kemiska bekämpningsmedel 

14 § SNFS 1997:2 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Tillsyn    
Besluta i tillsynsärende om spridning 
av kemiska bekämpningsmedel 

14 § SNFS 1997:2 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

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

SNFS 2003:24 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärende om anlägg-
ningar som innehåller HCFC, haloge-
ner och HFC 

SFS 2007:846 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärenden angående 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

    
Yttrande    
Avge yttrande till Kemikalieinspektio-
nen och länsstyrelsen i tillståndsären-
den och övriga ärenden där yttrande 
begärs avseende kemiska produkter 
eller biotekniska organismer 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

    
Avfall och producentansvar 
Tillstånd/dispensbeslut 

   

Besluta i ärende om dispens/tillstånd 
att själv återvinna och bortskaffa avfall 

MB 15 kap. 18 § 
tredje och fjärde 
stycket 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Besluta om dispens eller undantag från 
bestämmelser i renhållningsordningen 

Renhållningsord-
ningen 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

    
Tillsynsärenden    
Besluta i anmälningsärende om 
kompostering, nedgrävning eller annat 
återvinnande eller bortskaffande av 
avfall på fastighet 

38 § 
avfallsförordningen 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärende angående 
hushållsavfall, industriavfall, 
producentansvar, hantering av avfall i 
övrigt 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

Begära uppgifter om avfall och 
avfallshantering 

45 § 
avfallsförordningen 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

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

51 § 
avfallsförordningen 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Besluta i tillsynsärende om dumpning 
av avfall 

MB 15 kap 31-33 
§§ 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Förelägga den som är ansvarig för 
nedskräpning att iordningställa platsen 
samt vidtaga erforderliga före-
byggande åtgärder 

MB 15 kap 30 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

    
Yttrande    
Avge yttrande till länsstyrelsen i 
ärenden om transport, insamling, 
återvinning och bortskaffande av avfall. 

26, 37 §§ 
avfallsförordningen 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 



 
 

ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Avgifter för prövning och tillsyn    
Besluta att debitera avgift enligt 
kommunens taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 

MB 27 kap. 1 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Besluta att sätta ned eller efterskänka 
avgift enligt kommunens taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

    
Sanktioner m m    
Besluta att begära hjälp av polis-
myndigheten för att få tillträde till 
fastigheter, byggnader, andra an-
läggningar samt transportmedel och att 
där utföra undersökningar och andra 
åtgärder 

MB 28 kap 1, 6 och 
8 §§ 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Besluta om miljösanktionsavgifter som 
inte överstiger 5000 kronor 

MB 30 kap. 3 § och 
förordn. om miljö-
sanktionsavgifter 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

 



 
 
 
STRÅLSKYDDSLAGEN (SFS1988:220) 
 ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Begäran om upplysning eller handling 
som behövs för tillsynen 

31 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Meddela föreläggande eller förbud 
utan vite 

32 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Omhänderta radioaktiva ämnen eller 
tekniska anordningar eller anlägg-
ningar för att förebygga olovligt 
brukande 

33 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

    
Taxa    
Besluta om nedsättning eller eftergift 
av avgift 

3 och 5 §§ Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

 
LAGEN OM HOTELL- OCH PENSIONATRÖRELSE (SFS 1966:742) 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Yttrande till polismyndighet i ärende 
rörande tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

 
SOCIALTJÄNSTFÖRORDNINGEN (SFS 1981:750) 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Yttrande till länsstyrelsen i ärenden 
rörande tillstånd att inrätta hem för 
vård eller boende som drivs av en 
enskild eller sammanslutning 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

 
FÖRORDNINGEN OM BIDRAG TILL ÅTGÄRDER MOT RADON I EGNA HEM 
(SFS 1988:372) 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Beslut om intyg i ärenden angående 
radonbidrag 

4 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

 
           ALKOHOLLAGEN (SFS 1994:1738) 

ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Avge yttrande till socialnämnden i 
alkoholärenden och liknande 

2 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

 
BEGRAVNINGSLAG (SFS 1990:1144) OCH BEGRAVNINGSFÖRORDNING 
(SFS 1990:1147) 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Yttrande angående flyttning av grav-
satt stoft 

6 kap. 1 § 
begravningslagen 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

Yttrande angående spridning av aska 
på annan plats än begravningsplats 

30 § 
begravningsförordni
ngen 

Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

 
BILSKROTNINGSFÖRORDNINGEN (SFS 2007:186) 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Avge yttrande i ärenden om auktorisa-
tion av bilskrotare 

 Miljöinspektör/Verk
samhetschef 

Mn § 4/2011 

 
 



 
 
 
TOBAKSLAGEN (SFS 1993:581)  
 ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Meddela föreläggande (ej vite) eller 
förbud för att lagen eller en föreskrift 
som har meddelats med stöd av lagen 
skall följas avseende begränsning av 
rökning i vissa lokaler och utrymmen 
samt på vissa områden utomhus 

20 § Miljöinspektör/Verk
samhetschef 
 

Mn § 4/2011 

 
TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276) 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Besluta om parkeringstillstånd till 
funktionshindrade 

13 kap. 8 § Handläggare  
bostadsanpassning/
verksamhetschef 
Myndighetskontoret 

MN § 146/2021 

Meddelande av särskilda trafikregler 
genom lokala trafikföreskrifter 

10 kap. § 14, första 
stycket c. 

Trafik- och 
gatuingenjör/ 
verksamhetschef 
Myndighetskontoret 

MN § 60/2022 

 
TILLSYN  ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR (SFS 2003:778) 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Tillsynsförrättare  5 kap. 1 § Räddningschef/ 

 Insatsledare  
Mn § 4/2011 

Meddela föreläggande eller förbud  5 kap. 2 § Räddningschef/ 
Insatsledare 

Mn § 4/2011 

 
          LAGEN OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR (SFS 2010:1011) 

ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Tillstånd till hantering och överföring av 
explosiva varor samt förvaring i 
flyttbart förråd  

18 § tredje stycket Räddningschef, 
med rätt att 
vidaredelegera 

Mn § 4/2011 

Beslut om nya och ändrade villkor i 
tillståndet  

19 § tredje stycket  Räddningschef, 
med rätt att 
vidaredelegera 

Mn § 4/2011 

Återkallande av tillstånd  20 §  Räddningschef, 
med rätt att 
vidaredelegera 

Mn § 4/2011 

Förelägganden och förbud i tillsyns-
ärenden  

25 § första stycket  Räddningschef, 
med rätt att 
vidaredelegera 

Mn § 4/2011 

Yttrande till andra kommunala  
nämnder, statliga myndigheter och 
polisen  

14 § förordningen 
om brandfarliga och 
explosiva varor 
(SFS 2010:1075) 

Räddningschef, 
med rätt att 
vidaredelegera 

Mn § 4/2011 

 
LAGEN OM LÄGENHETSREGISTER (SFS 2006:378) 
ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT § 
    
Lägenhetsregistrering 10-11 §§ Kartekniker/Mät-

ningsingenjör 
Mn § 2/2014 
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