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Allmänt om delegering

Enligt kommunallagen (1991:900), KL, har de förtroendevalda det politiska
ansvaret för verksamheten i sin helhet, dvs. beredning, beslut och
genomförande. Men för att avlasta en nämnd från rutinärenden och på så sätt
skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och
principiella ärenden och möjliggöra en effektivare verksamhet genom att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare, kan nämndens
beslutanderätt flyttas genom delegation. En delegat träder helt i nämndens
ställe och så att säga är nämnden. Det betyder även att delegatens beslut kan
överklagas på samma sätt som ett nämndsbeslut.
Reglerna om delegering inom nämnd återfinns i 6 kap. 33-37 §§
kommunallagen (KL). En nämnd får delegera sin beslutanderätt till ett
utskott i nämnden, till en ledamot eller ersättare i nämnden, eller till en
anställd i kommunen (33§). Om en nämnd uppdragit åt en förvaltningschef
att fatta beslut får nämnden bemyndiga förvaltningschefen att i sin tur
uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslut istället för denne
(vidaredelegering, 37 §). KL innehåller också en specialregel för brådskande
ärenden i 6 kap. 36 §. Enligt den bestämmelsen får en nämnd uppdra åt
ordföranden eller en annan nämndledamot som nämnden utsett att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.
En anställd som fattar beslut med stöd av delegering gör det alltid själv, även
om nämnden i en lämnad delegering har lagt in krav på samråd med viss
befattningshavare eller visst organ innan beslutet fattas.
Delegation krävs dock endast i de fall det rör sig om ett beslut till skillnad
mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut
kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, dvs. främst
sådana som rör myndighetsutövning mot enskild.
1.1 Delegeringsförbud
Möjligheterna för en nämnd att delegera sin beslutanderätt är begränsade
genom 6 kap 34 § KL. En nämnd får inte delegera sin beslutanderätt i
följande slag av ärenden:
1.

Ärenden som avser verksamhetens mål inriktning omfattning eller
kvalitet.

2.

Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.

3.

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

4.

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och

5.

Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Om delegaten finner att någon av ovanstående förutsättningar föreligger ska
ärendet tas upp i nämnden för avgörande, trots att ärendetypen är delegerad.
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1.2
Återkallelse av delegation
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag
(6 kap. 34 § KL) om man t.ex. anser att en delegat inte fullgjort sina
uppgifter enligt nämndens intentioner.
Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Däremot kan nämnden
inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Beslut som fattas med stöd av
delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut och kan inte ändras av nämnden
i samband med att ett beslut anmäls etc.
1.3 Vidaredelegering
I 6 kap. 37 § KL finns en möjlighet till s.k. vidaredelegering. Nämnden kan
genom beslut ge förvaltningschefen rätt att delegera vidare sin beslutanderätt
till annan anställd. En sådan vidaredelegering kan bara ges i ett led – en
person som fått en beslutsrätt vidaredelegerad från en förvaltningschef kan
alltså inte i sin tur delegera den vidare.
Förvaltningschefen får endast använda sin möjlighet till vidaredelegering på
ett sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut.
Alla beslut som fattas med stöd av vidaredelegering ska anmälas till
förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att
anmäla besluten vidare till nämnden finns inte, men nämnden kan sätta upp
sådana krav som villkor för vidaredelegeringen.
Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som
förvaltningschefen. Dessa kan också föregripa ett beslut i pågående ärende
genom att ta över handläggningen och fatta beslut.
1.4 Brådskande ärenden
KL innehåller en specialregel för brådskande ärenden i 6 kap. 36 §. Enligt
den bestämmelsen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan
nämndledamot som nämnden utsett, att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Beslut som fattas med stöd av sådan delegering ska alltid anmälas vid
nämndens nästa sammanträde. Det är normalt delegaten själv som gör
bedömningen av om ärendet verkligen är brådskande.
De delegeringsförbud som lagen ställer upp i 6 kap. 34 § KL gäller inte vid
delegering enligt bestämmelsen i 6 kap. 36 § KL (se avsnitt 1.1).
1.5 Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska enligt 6 kap. 35 § KL anmälas
till nämnden och nämnden bestämmer själv formerna för detta. Nämnden får
på så sätt information om de beslut som fattas på dess vägnar och kan följa
upp verksamheten.
Anmälda beslut till nämnden ingår också som en del av internkontrollen, se
6 kap. 7 § KL. Anmälan har dessutom avgörande betydelse för beräkning av
överklagandetiden i de fall besluten överklagas med laglighetsprövning.
Vid förvaltningsbesvär är också överklagandetiden tre veckor, men då räknas
den från den dag, när den som beslutet rör, fått ta del av beslutet.
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Observera
 Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten.


Brådskande ärenden fattade av ordförande ska anmälas till nämnden vid
dess nästkommande sammanträde.



Beslut fattade på vidaredelegation av förvaltningschefen ska i efterhand
anmälas till förvaltningschefen.

1.6 Delegering och ren verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och på rent
förberedande eller verkställande beslut och åtgärder. Gränsdragningen
mellan beslut i KL:s mening och verkställighetsåtgärder är inte helt klar men
följande skillnader kan dock muppmärksammas.
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att
delegaten inträder i nämndens ställe. Egentliga beslut kan som regel
överklagas antingen genom laglighetsprövning eller genom
förvaltningsbesvär och det kan föreligga alternativa lösningar och delegaten
måste göra vissa överväganden och bedömningar.
När fråga är om ren verkställighet saknas som regel utrymme för olika
beslutsalternativ eller valmöjligheter och kan beskrivas som faktiskt
handlande. Det kan vara åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens
område som att bedriva tillsyn, lämna information, ge service och bedriva
rådgivning samt att begära upplysningar men kan också vara beslut av ren
rutinmässig karaktär där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller
valmöjligheter och som kan hänföras till tidigare fattade beslut.
Exempel på verkställighet är:
 viss avgiftsdebitering enligt fastställd taxa


lämna underrättelse t.ex. till Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen om
förhållanden som kan föranleda återkallelse eller omprövning av
tillstånd



ansöka om vites utdömande



översända i rätt tid inkommet överklagande av beslut som inte omprövas
till högre instans
 Ett överklagande som inkommit för sent ska avvisas vilket är en form
av beslut liksom ett beslut där rättelse av skrivfel ska ske eller som
ska omprövas



anmälan om misstänkta brott till polis eller åklagare.
 I vissa fall kan det vara en bedömningsfråga att avgöra om en
överträdelse har skett eller inte, då är åtalsanmälan ett beslut.



att tillkalla polis enbart som skydd
 Polismans hjälp, s.k. handräckning för att komma in i lokaler etc.
kräver delegation



kungörelse av beslut om lov och förhandsbesked.

Om det i delegationsordningen förekommer enstaka verkställighetsärenden
syftar detta till att tydliggöra var och vem i organisationen som handlägger
och beslutar denna typ av ärenden.
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Allmänna bestämmelser

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande
ärenden) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för
avgörande.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta


att bifalla eller avslå en ansökan,



att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,



att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd,
godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda
bestämmelser



att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och
anmälningsärenden,



att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.



att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i
ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens
bekostnad eller ansökan avvisas



att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta
upp ärendet till behandling i sak,



att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har
återkallats eller frågan förfallit av annan anledning),



att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt
de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen,



att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när
överklagandet kommit in för sent enligt 24 § förvaltningslagen.



att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
beslut som delegaten själv fattat

Ärendena ska handläggas enligt samhällsförvaltningens rutiner och i
känsliga eller tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad och kan med
fördel vara den som skriver under.
2.1
Delegationsordningens nivåer
På vilken nivå delegationen ligger framgår av delegationsordningen och som
bilaga till denna framgår vilka handläggare som faller under respektive
kategori. Det är förvaltningschefen som ansvarar att dessa hålls uppdaterade.
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Förenklat finns inom samhällsförvaltningen följande nivåer på delegater:
Förvaltningschef
Verksamhetschef

Person som är chef för den avdelning
är den fråga som delegationen avser

Enhetschef

Person som är chef för den enhet
för den fråga som delegationen avser

Handläggare

Person som handlägger ärenden inom den
avdelning eller enhet som ansvarar för den fråga
som delegationen avser

Förvaltningschef kan fatta alla beslut delegerade till verksamhets- eller
enhetschef respektive handläggare och verksamhetschef och enhetschef kan
fatta beslut i alla ärenden delegerade till handläggare. Delegationen får vid
frånvaro utövas av tillförordnad chef alternativ av förordnad vikarie.
2.2
Fullmakter
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden kan utfärda fullmakt för
att få föra kommunens talan inför domstol eller annan myndighet. För övrigt
kan inom vissa områden en tjänstemans befogenhet utökas utöver det som
gäller inom delegationsordningen genom utfärdandet av fullmakter.
Av fullmakten ska det framgå vem som ges fullmakten (person, inte tjänst)
för vilket ärende fullmakten gäller och under vilken tidsperiod fullmakten är
giltig. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den som skriver
under fullmakten själv äger beslutanderätten. Ett exempel på fullmakt är när
någon företräder kommunens intressen inför domstol. En förteckning över
aktuella fullmakter ska finnas i diariet.
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Förkortningar

I denna delegationsordning används följande förkortningar:
AF

Avfallsförordningen (2011:927)

AL

Alkohollagen (2010:1622)

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
livsmedelslagstiftningen 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

FFF

SFS 1982:198 Förordning (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall

FFAB

Förordning (2006:814) om foder och animaliska
biprodukter

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

FMH

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

FMKB

Förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA

Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

FOS m.m.

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

FVV

Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

KL

Kommunallag (2017:725)
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LFAB

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LFF

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

LGS

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning

LIVSFS 2009:5

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5

LKP

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning
m.m.

LMF

Livsmedelsförordningen (2006:813)

LML

Livsmedelslagen (2006:804)

LOL

Lag (2006:378) om lägenhetsregister

LOS

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

MB

Miljöbalken (1998:808)

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 sekretesslag (2009:400)

PBL

Plan- och bygglagen (2010:900)

LIVSFS

Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten 2017:2

SNFS 1997:2

Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

SSF

Strålskyddsförordningen (2018:506)

SSL

Strålskyddslagen (2018:369)

SSMFS 2008:36

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier,
SSMFS 2008:36

TL

Tobakslag (1993:581)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

TKF

Terrängkörningsförordning (1978:594)
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
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Allmänna ärenden

Författning
6 kap. 36 § KL

Ärende
Besluta i ärenden som är
så brådskande att
nämndens avgörande inte
kan avvaktas.

Delegat
Ordförande
Ersättare:
1:a
viceordförande
2:e vice
ordförande

Anteckningar
Delegationen avser alla nämndens
verksamheter.

6 kap. 37 § KL

Besluta om att överlåta
beslutanderätten genom
vidaredelegation.

Förvaltningschef

Fattade beslut ska anmälas till
förvaltningschefen

21 kap. 1 § tredje
stycket MB

Ansöka hos mark- och
miljödomstol respektive
förvaltningsrätt om
utdömande av vite

Verksamhetschef

I denna rätt ingår rätten att på nämndens
vägnar svara för den fortsatta
handläggningen i målet

6 kap. 6 § KL

Besluta att utse ombud
att företräda nämnden
vid förhandling eller
förrättning i mål och
ärenden vid länsstyrelse,
mark- och miljödomstol
och andra myndigheter

Förvaltningschef

Observera att möjligheten att lämna
fullmakt till någon att företräda kommunen
– dvs. frånsett den roll nämnden har som
tillstånds- och tillsynsmyndighet –
förutsätter att fullmäktige i reglementet för
kommunstyrelsen och nämnderna eller i
särskilt beslut gett nämnderna behörighet
att företräda kommunen vid domstol m.m.
inom sina ansvarsområden, jfr. 6 kap. 6 §
kommunallagen

6 kap. 3 § OSL
2 kap. 14-15 §§ TF

Besluta att inte lämna ut
en allmän handling

Förvaltningschef

Omfattar också rätten att inte lämna ut en
handling som någon påstår är allmän men
som enligt myndighetens uppfattning inte
är allmän handling.

6 § viteslagen

Beslut ska alltid anmälas på nämndens
nästa sammanträde.

Avser också uppställande av förbehåll i
samband vid utlämnandet
47-50 §§ DL
19-20 §§ DF

Besluta att delgivning i ett
ärende ska ske genom
kungörelsedelgivning

Förvaltningslagen
45 § FL
Besluta att avvisa en
överklagandeskrivelse
som inkommit för sent
36 § FL

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Avser ärenden som inte fattats på
delegation

Rättelse av skrivfel och
liknande i beslut som inte
delegerats

Nämndsekreterare

Avser nämnds- och ordförandebeslut

Rätt att höja, sätta ned
eller efterskänka avgift i
särskilda fall, enligt av
kommunfullmäktige
fastställd, taxa för
samhällsnämndens
verksamhet, när det finns
särskilda skäl

Verksamhetschef

Avgifter m.m.

Rätt att höja, sätta ned

Härnösands kommun

Datum

Diarienummer

Sida

2019-01-17

SAM 2018-194

10(36)

eller efterskänka avgift i
särskilda fall, enligt av
samhällsnämnden
fastställd, taxa för
samhällsnämndens
verksamhet, när det finns
särskilda skäl
Besluta att begära hjälp
av polismyndigheten för
att få tillträde till
fastigheter, byggnader,
andra anläggningar samt
transportmedel och att
där utföra
undersökningar och
andra åtgärder samt den
hjälp som i övrigt behövs
vid tillsynen

Handläggare

Inom samhällsnämndens samtliga
lagstiftningsoråden där det finns lagstöd för
handräckning
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Yttranden

Ärende
Avge yttranden till centrala myndigheter av
enkel art
Avge yttranden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt

Delegat
Verksamhetschef

Anteckningar
Samråd med förvaltningschef ska ske

Handläggare

Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende
angående bygglov, rivningslov och marklov
som rör enstaka småhus eller fritidshus
Avge yttrande till byggnadsnämnd angående
detaljplan och områdesbestämmelser där
enkelt planförfarande tillämpas
Avge yttrande till byggnadsnämnd över
förslag till detaljplan och
områdesbestämmelser under
granskningstiden när nämnden tidigare
avgivit yttrande i samrådsskedet

Handläggare

Remissärenden av rutinartad karaktär till
kommunala nämnder och andra
myndigheter
Mellan avdelningar

Handläggare

Mellan avdelningar

Handläggare

Mellan avdelningar

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om
tillstånd för att inrätta hem för vård och
boende som drivs av en enskild eller
sammanslutning
Avge yttrande till polismyndighet i ärende
rörande ansökan om allmänna
sammankomster, offentliga tillställningar och
begagnande av offentlig plats samt bullrande
verksamheter och liknande verksamheter
Avge yttrande till polismyndighet i ärende om
tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse
Avge yttrande till socialnämnden i ärende om
serveringstillstånd för alkohol
Avge yttrande till länsstyrelse om
auktorisation av bilskrot
Avge yttrande angående flyttning av gravsatt
stoft
Avge yttrande till länsstyrelse över ansökan
om utströende av aska efter avliden person
Avge yttrande till länsstyrelse i ärenden om
tillstånd för yrkesmässig transport av avfall
Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om
särskilt tillstånd för transport av, eller
mellanlagring, återvinning eller bortskaffande,
av farligt avfall
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
dispens för djurhållning och gödselhantering
Avge yttrande till länsstyrelse om samråd
avseende förklaring av område som
miljöriskområde.
Avge yttrande i ärende om dispens från
strandskyddsbestämmelserna
Avge yttrande till länsstyrelse i ärende
angående dispens från andra föreskrifter om
områdesskydd
Avge yttrande till miljödomstol i ärende
angående tillstånd till vattenverksamhet

Handläggare

Handläggare

Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare

Handläggare
Verksamhetschef

Handläggare
Handläggare

Handläggare
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Avge yttrande till länsstyrelse eller
skogsvårdsstyrelsen i ärende om dispens från
föreskrifter om biotopskydd
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende
angående tillstånd till markavvattning
Avge yttrande till länsstyrelsen eller
skogsvårdsstyrelsen i ärende angående
anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd
som väsentligt kan komma att ändra eller
skada naturmiljön
Avge yttranden till Kemikalieinspektionen
eller länsstyrelsen i tillståndsärenden och
övriga ärenden där yttrande begärs avseende
kemiska produkter eller biotekniska
organismer
Avge yttranden till miljödomstol eller
länsstyrelsen i ärenden gällande uppskjutna
frågor
Avge yttranden till miljödomstol eller
länsstyrelsen i ärenden gällande omprövning
av tillstånd eller upphävande eller ändringar i
villkor för befintlig verksamhet
Avge yttrande till länsstyrelsen utifrån EG:s
ramdirektiv för vatten
Avge yttrande till länsstyrelsen
tillståndsärende för vilthägn
Avge yttranden till räddningstjänsten i ärende
rörande tillstånd till hantering av brandfarlig
vara

Datum

Diarienummer

Sida
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Handläggare

Handläggare
Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare
Handläggare
Handläggare

Härnösands kommun
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Miljöbalkens område

Författning

Ärende

Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB
2 kap. 2-9 §§
Besluta i tillsynsärende gällande
26 kap. MB
tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna

Delegat
Handläggare

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB
6 kap. 4 § MB
Avge yttrande till verksamhetsutövare
Handläggare
inför eller i samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning
6 kap. 5 § MB
Avge yttrande till länsstyrelsen med
Handläggare
anledning av utökat samråd om
betydande miljöpåverkan
6 kap. 8 § MB
Avge yttrande över
Handläggare
12 § FMKB
miljökonsekvensbeskrivning som inte
kungörs tillsammans med ansökan i ett
mål eller ärende
6 kap. 12-14 §§ MB
Avge yttrande om MBK i samband med att Handläggare
8 § FMKB
MKB för plan eller program upprättas
ellermed anledning av att MKB för plan
eller program upprättats
Skydd av områden, 7 kap. MB
7 kap. 7, 9 och 10 §§ MB
Besluta i ärende om dispens från
Handläggare
föreskrifter som kommunen meddelat för
naturreservat, kulturreservat och
naturminne
7 kap. 16 och 18 §§ MB
Dispens från
Handläggare
strandskyddsbestämmelserna
för:
1. komplementbyggnader på
ianspråktagna tomtplatser,
2. mindre transformatorstationer,
pumpstationer och liknande
byggnader eller anläggningar,
3. bostadshus och fritidshus i de fall de
utgör ersättning för motsvarande
byggnader,
4. mindre bryggor och anläggningar
5. schaktning och fyllning utan samband
med byggnadsarbeten
7 kap. 22 § första
Besluta i ärenden om tillstånd enligt
Handläggare
respektive andra
föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter som
styckena MB
kommunen har meddelat eller om dispens
från sådana vattenskyddsföreskrifter, om
det finns särskilda skäl för det
7 kap. 22 § tredje
Besluta om undantag (tillstånd eller
Handläggare
stycket första meningen dispens) från vattenskyddsföreskrifter
MB
som länsstyrelsen har meddelat i den mån
länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden
7 kap. 22 § tredje
Besluta i anmälningsärende om åtgärd
Handläggare
stycket andra meningen inom vattenskyddsområde som
MB
länsstyrelsen överlåtit på kommunen
2 kap. 9 § MTF
Besluta i tillsynsärende gällande områden Handläggare
eller djur- eller växtart över vilka
kommunen har tillsyn enligt 7 kap.

Anteckningar

Härnösands kommun

Datum

Diarienummer

Sida
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miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
19 kap. 4 § MB
Avge yttrande till länsstyrelse eller mark9 § FMH
och miljödomstol i den s.k.
22 kap. 4 och 10 §§omp
kompletteringsremissen vid prövning av
MB
ansökan om miljöfarlig verksamhet
21 § 3,22 § och 26 § FMH
Avge yttrande till länsstyrelsen i
anmälningsärende angående mindre
ändring av tillståndspliktig verksamhet
22 kap. 25 § 3:e stycket
Besluta om villkor av mindre betydelse
MB
med stöd av tillståndsbeslut fattat av
länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol
13 § första stycket 1 FMH
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning med ansluten
vattentoalett
13 § första stycket 2 FMH
Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig
avloppsanordning
13 § fjärde stycket FMH
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
Lokala
annan avloppsanordning än sådan till
hälsoskyddsföreskrifter
vilken vattentoalett är ansluten inom de
Lokala
delar av kommunen där tillstånd krävs
vattenskyddsföreskrifter
enligt kommunens lokala föreskrifter
19 kap. 5 § punkt och 22
Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig
kap. 28 § MB
verksamhet ska gälla även om det
överklagas
13 § andra stycket FMB
Besluta i ärende om anmälan för att
inrätta annan avloppsanordning än som
kräver tillstånd
14 § FMH
Besluta i ärende om anmälan om
ändring av sådana avloppsanordningar
som avses i 13 § FMH
17 § första stycket andra
Besluta i ärende om tillstånd till
meningen FMH
värmepumpsanläggning för utvinning av
Lokala föreskrifter för att
värme ur mark, ytvatten eller
skydda människors hälsa
grundvatten där tillstånd krävs enligt
och miljön
kommunens lokala föreskrifter
17 § första stycket första
Besluta i ärende om anmälan för att
meningen FMH
inrätta en värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten
9 kap. 3 § MB
Besluta att lämna ärende utan åtgärd,
när olägenhet för människors hälsa eller
miljön ej kunnat påvisas
9 kap. 9 § MB
Besluta om åtgärder för bekämpning av
skadedjur
Bilaga 4 Jaktförordning
Besluta om skyddsjakt för att förhindra
(1987:905)
olägenhet för människors hälsa
9 kap. 12 § MB
40 § första stycket 10 FMH
Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljön

Besluta i ärende om tillstånd eller
anmälan för att inrätta eller använda en
luftvärmepump där tillstånd eller
anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare
Handläggare

Handläggare

Härnösands kommun

9 kap. 10 § MB
Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa
och miljön

Datum
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2019-01-17

SAM 2018-194

15(36)

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
37 § FMH
Besluta i ärende om anmälan om
Lokala föreskrifter för att
gödselstad eller annan upplagsplats för
skydda människors hälsa
djurspillning inom område med
och miljön
detaljplan eller, om kommunen så
föreskrivit, annat tätbebyggt område
38 § FMH
Besluta i ärende om anmälan om att
driva eller arrangera viss verksamhet
enligt 38 § FMH
39 § FMH
Besluta i ärende om tillstånd att hålla
Lokala föreskrifter för att
vissa djur inom område med detaljplan
skydda människors hälsa
eller områdesbestämmelser där tillstånd
och miljön
krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter
40 § första stycket 3 FMH
Besluta i ärende om tillstånd eller
Lokala föreskrifter för att
anmälan för att inrätta annan toalett än
skydda människors hälsa
vattentoalett där tillstånd eller anmälan
och miljön
krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter
40 § tredje stycket FMH
Besluta att meddela föreskrifter om
begränsningar av eller villkor för
utövande av gatumusik på viss offentlig
plats om det behövs för att hindra att
olägenheter för människors hälsa
uppkommer
9 kap. 12 § MB
Besluta i ärende om tillstånd eller
40 § första stycket 2 FMH
anmälan för att sprida naturligt gödsel,
Lokala föreskrifter för att
slam eller annan orenlighet inom eller
skydda människors hälsa
intill område med detaljplan där
och miljön
tillstånd eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter
9 kap. 12 § MB
Besluta i ärende om tillstånd eller
40 § första stycket 5 FMH
anmälan för att ordna ett upplag inom
Lokala före-skrifter för att vissa områden för att skydda
skydda människors hälsa
ytvattentäkter och enskilda
och miljön
grundvattentäkter där tillstånd eller
anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter
Lokala föreskrifter för att
Besluta om dispens från vad som gäller
skydda människors hälsa
enligt kommunens lokala föreskrifter för
och miljön
att skydda människors hälsa och miljön,
om det är uppenbart att risk för
olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger
Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
10 kap 2-3 § §
Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av föroreningsskada
3 kap. 31 § 2-3 MTF
Besluta i tillsynsärende angående
10 kap. 14 § MB
avhjälpande av allvarlig miljöskada
18-21 §§ FAM
10 kap 4-7§§ MB
Besluta i ärenden om ansvar för

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare
Handläggare

Handläggare

Härnösands kommun
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verksamhetsutövare eller den som
annars är ansvarig för efterbehandling
att utreda föroreningar och återställa
område
28 § FMH
Besluta i anmälningsärende om
avhjälpande åtgärd med anledning av
en föroreningsskada, när åtgärden kan
medföra ökad risk för spridning eller
exponering av föroreningarna
Vattenverksamhet, 11 kap. MB
11 kap. 9a-b och 13 §§ MB Yttrande till länsstyrelsen i ärende om
21 § FVV
anmälan av vattenverksamhet eller till
länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol i ärende om tillstånd för
vattenverksamhet
Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
12 kap. 6 § MB
Besluta avge yttrande i ärende om
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 §
MB
Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
14 kap. 9 § tredje stycket
Besluta avge yttrande i ärende om
MB
dispens från förbud att sprida kemiska
och biologiska bekämpningsmedel över
skogsmark
6 kap. 1 § NFS 2015:2
Besluta i ärende om tillstånd för
yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel inom ett
vattenskyddsområde
4 kap. 4 § NFS 2015:2
Besluta i ärende om information om
spridning av biocider
2 kap. 40 § SFS 2014:425
Besluta i ärende om tillstånd för
yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel på tomtmark för
flerbostadshus, gårdar till för skolor och
förskolor, på allmänna lekplatser
allmänna parker och trädgårdar, idrottsoch fritidsanläggningar, vid planeringsoch anläggningsarbeten, på
vägområden samt grusytor och andra
mycket genomsläppliga ytor, på ytor av
asfalt eller betong och andra hårdgjorda
ytor.
2 kap. 41 § SFS 2014:425
Besluta i ärende om anmälan om
spridning av växtskyddsmedel på
vägområde för att förhindra spridning av
invasiva arter, på banvall och områden
större än 1000 m2 där allmänheten får
färdas fritt
39 § SFS 2014:425
Besluta i ärende om dispens för
spridning av växtskyddsmedel på ängsoch betesmarker
4 kap. 1 § NFS 2003:24
Besluta i tillsynsärende om skydd mot
vattenförorening vid hantering av
brand-farliga vätskor

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare
Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Härnösands kommun

28 och 29 §§
Förordning (2016:1128)
om fluorerade
växthusgaser
18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.
2 kap. 19 § 5-9, 2 kap 31§
5-6 och samt 2 kap 32-33
§§ MTF
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Besluta i anmälnings- och tillsynsärende
om anläggningar som innehåller
fluorerade växthusgaser

Handläggare

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd
för att avlägsna PCB-produkter i
byggnader och anläggningar
Besluta i ärende om tillsyn över kemiska
produkter och biotekniska organismer i
övrigt där nämnden ansvarar för
tillsynen

Handläggare

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
15 kap. 18 § tredje och
Besluta i ärende om dispens/tillstånd att
fjärde styckena MB
själv kompostera eller på annat sätt
åter-vinna eller bortskaffa hushållsavfall
45 § AF
Besluta om ärende om anmälan om
kompostering eller annan
återvinning/annat bortskaffande om
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
Lokala
Besluta om undantag vad avser
renhållningsföreskrifter
kompostering av latrin

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Lokala
renhållningsföreskrifter

Besluta om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam för
permanentboende och fritidsboende

Handläggare

Lokala
renhållningsföreskrifter

Besluta om befrielse från skyldigheten
att överlämna hushållsavfall till
kommunen

Handläggare

Lokala
renhållningsföreskrifter

Besluta om förlängt hämtningsintervall
för hushållsavfall

Handläggare

Lokala
renhållningsföreskrifter
Lokala
renhållningsföreskrifter
Lokala
renhållningsföreskrifter

Besluta om utökat
slamsugningsintervall
Besluta om gemensam sopbehållare

Handläggare

Besluta om undantag från
renhållningsordningens föreskrifter om
synnerliga skäl föreligger
Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB
24 kap. 8 § MB
Besluta att på ansökan av
tillståndshavare upphäva eller ändra
bestämmelser och villkor i ett
tillståndsbeslut
Tillsyn, 26 kap. MB
26 kap. 9 § MB
Besluta om förelägganden eller förbud
utan vite i ärenden som nämnden
ansvarar för
26 kap. 13 § MB
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift
om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och adress
26 kap. 15 § MB
Besluta att sända föreläggande eller
förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. till
inskrivningsmyndigheten för anteckning
i inskrivningsregistret

Handläggare
Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Härnösands kommun

26 kap. 19 § tredje stycket
MB

26 kap. 21 § MB

26 kap. 22 § MB

26 kap. 22 § tredje stycket
MB

26 kap. 26 § MB

Avgifter, 27 kap. MB
27 kap. 1 § MB,
Kommunens taxa

Kommunens taxa

9 kap. 5 § FAPT

Datum

Diarienummer
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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
Besluta att förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna
de uppgifter och handlingar som behövs
för tillsynen
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
Besluta att föreskriva att undersökning
av verksamhet och dess verksamhet
istället ska utföras av någon annan och
utse någon annan att göra sådan
undersökning
Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd
Bestämma att beslut i tillsynsärende ska
gälla omedelbart även om det
överklagas

Handläggare

Besluta om att påföra avgift för prövning
och tillsyn enligt kommunens taxa om
avgifter inom miljöbalkens
tillämpningsområde
Besluta om nedsättning av avgift eller
efter- skänkande av avgift i enskilda fall
enligt vad som föreskrivs i kommunens
taxa
Bestämma att beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas

Handläggare

Tillträde m.m., 28 kap. MB
28 kap. 1 och 8 §§ MB
Besluta att begära polishjälp för att få
tillträde till fastigheter, byggnader,
andra anläggningar samt
transportmedel för att myndighetens
uppgifter ska kunna utföras
Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
30 kap. 3 § MB
Besluta om miljösanktionsavgift

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Miljösanktionsavgift
som beslutats på
delegation ska
särskilt redovisas för
nämnden

Härnösands kommun
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Övrigt inom miljöområdet

Författning

Ärende

Strålskyddslag (2018:396) och strålskyddsförordning (2018:506)
8 kap. 4 § SSL
Besluta att begära upplysningar
eller handlingar som behövs för
sådan tillsyn enligt
strålskyddslagen som nämnden
ansvarar för
8 kap. 5 § SSL
Rätt att genomföra kontrollköp i
syfte att få fram underlag för en
dialog med en
verksamhetsutövare i frågor som
rör skyldigheten att förvissa sig
om att en solare har fyllt 18 år.
8 kap. 6 § SSL
Besluta om de förelägganden
(utan vite) som behövs för
tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag,
föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen eller beslut
som meddelats med stöd av lagen
ska fullgöra dessa.
8 kap. 7 § SSL
Besluta att förena förelägganden
enligt § 6 med vite.
8 kap. 8 § SSL
Besluta om att omhänderta ett
radioaktivt material eller en
teknisk anordning som innehåller
ett radioaktivt ämne eller som kan
alstra strålning, om det behövs i
avvaktan på att ett föreläggande
ska följas.
8 kap. 9 § SSL
Besluta att försegla fastigheter,
byggnader, utrymmen och andra
anläggningar där verksamhet med
joniserande strålning bedrivs samt
att försegla tekniska anordningar
som innehåller ett radioaktivt
ämne eller kan alstra strålning, om
det behövs för att förebygga att
anläggningarna, utrustningarna
eller anordningarna används
olovligen.
8 kap. 10 § SSL
Besluta om rättelse på en felandes
bekostnad.

8 kap. 11 och 12 §§ SSL

Besluta att begära hjälp från
Polismyndigheten för att få
tillträde till fastigheter,
byggnader, utrymmen och andra
anläggningar samt
transportmedel där verksamhet
enligt denna lag bedrivs för
provtagning, undersökningar och
andra åtgärder som behövs för
tillsynen.

Delegat

Anteckningar

Handläggare

Handläggare

Någon yngre än 18 år
får dock inte anlitas.

Handläggare

Får inte grundas på det
som har kommit fram
genom ett kontrollköp.

Verksamhetschef
Verksamhetschef

Verksamhetschef

T.ex. försegling av
solarielampor

Verksamhetschef

Ett beslut om rättelse
får inte grundas på det
som kommit fram
genom ett kontrollköp.

Handläggare

Härnösands kommun

5 kap. 8 § SSF
§ 10
Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5)
om solarier och artificiella
solanläggningar
33 § SSL

14 § SSF
Kommunens taxa
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Besluta i ärende om solarier inom
nämndes ansvarsområde
- med anledning av anmälan
om verksamhet i vilken
solarium upplåts till
allmänheter
- i övrigt
Besluta om att omhänderta
radioaktiva ämnen eller tekniska
anordningar som kan alstra
strålning eller som innehåller ett
radioaktivt ämne eller försegla en
teknisk anordning eller anläggning
för att förebygga att den brukas
olovligen
Besluta att ta ut avgift för
tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa
4 § Lag (2006:1570) om
Besluta om åtgärder i fråga om
skydd mot internationella
transportmedel, bagage och annat
hot mot människors hälsa
gods samt djur till skydd för
människors hälsa
17 § Lag (2006:1570) om
Besluta att vidta de åtgärder som
skydd mot internationella
krävs mot fartyg eller luftfartyg för
hot mot människors hälsa
att skydda människors hälsa, om
ett fartyg eller luftfartyg är
drabbat eller misstänks vara
drabbat av ett internationellt hot
mot människors hälsa
22 § Lag (2006:1570) om
Beslut om åtgärder som behövs
skydd mot internationella
för att i hamn utrota insekter,
hot mot människors hälsa
råttor och andra djur som vanligen
är bärare av smittämnen som
utgör en hälsorisk för människor
och för att skydda hamnens
anläggningar mot sådana djur
23 § Lag (2006:1570) om
Beslut om åtgärder för att utrota
skydd mot internationella
insekter, råttor och andra djur
hot mot människors hälsa
som vanligen är bärare av
smittämnen som utgör en
hälsorisk för människor ombord
på fartyg.
24 § Lag (2006:1570) om
Utfärda intyg om vidtagen åtgärd
skydd mot internationella
till skydd för människors hälsa
hot mot människors hälsa
8-9§§
Utfärda saneringsintyg för fartyg
Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna
råd (HSLF-FS 2015:8 )om
skydd mot internationella
hot mot människors hälsa
10 § Folkhälsomyndighetens Besluta om förlängning av
föreskrifter och allmänna
giltighetstid för saneringsintyg
råd (HSLF-FS 2015:8 )om
skydd mot internationella
hot mot människors hälsa

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

T.ex. försegling av
solarielampor

Härnösands kommun

Sprängämnesprekursorer
7 § LOS

8 § LOS

11 § LOS
Kommunens taxa
Rökfria miljöer
20 § TL
22 § TL
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Diarienummer
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Besluta att begära de
upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen samt att få
tillträde till lokaler dör den
ekonomiska aktören bedriver sin
verksamhet. Detta gäller dock inte
utrymmen som utgör någons
bostad. Besluta att begära
polishjälp för att få den hjälp som
behövs för att tillsynen ska kunna
genomföras
Besluta om föreläggande utan vite
i ärende inom nämndens
ansvarsområde
Besluta om att debitera avgift
enligt fastställd taxa

Handläggare

Meddela föreläggande eller förbud
Begära in upplysningar och
handlingar som behövs för
tillsynen

Handläggare
Handläggare

Handläggare

Handläggare

Härnösands kommun

8

Datum
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Livsmedelsområdet m.m.

Författning

Ärende

Livsmedelslagen m.m.
22 § LL
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 EGbestämmelserna
24 § första och andra
Besluta att ta hand om en vara samt
styckena LL, 34 § LF
– om förutsättningar för det
föreligger – att låta förstöra varan på
ägarens bekostnad
24 § tredje stycket LL, Besluta att, om det inte finns
34 § LF
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
27 § LL
Besluta om att begära hjälp av
polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller
verkställighet av beslut, om
förutsättningar för sådan begäran
föreligger
33 § LL
Besluta att förordna att ett beslut
ska gälla omedelbart även om det
överklagas
30 a § LL
Besluta om sanktionsavgift

Livsmedelsförordningen
8 § LF
Besluta om skyldighet för den som är
sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av
livsmedelshygieniska skäl
29 a, c-g §§
Besluta om sanktionsavgift

34 § LF

Besluta om ersättning för
kontrollmyndighetens kostnader
som uppkommer till följd av åtgärder
i samband med omhändertagande
av vara enligt 24 § livsmedelslagen

Delegat

Anteckningar

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Sanktionsavgift som
beslutas på delegation
ska särskilt redovisas till
nämnden

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Sanktionsavgift som
beslutas på delegation
ska särskilt redovisas till
nämnden

Härnösands kommun
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Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
3-6 §§ FAOKL
Besluta om risk- och
Handläggare
Se även förvaltningschefs
Art. 27 EG 882/2004
erfarenhetsklassificering av
vidaredelegation till
Kommunens taxa
livsmedelsföretag samt om årlig
miljöinspektör
kontrollavgift
dnr SAM 07-464:1
13-14 §§ FAOKL
Besluta om avgift för registrering
Handläggare
Art. 27 EG 882/2004,
Kommunens taxa
10 § FAOKL
Besluta om att sätta ned eller
Handläggare
Kommunens taxa
efterskänka avgiften
11 § FAOKL
Besluta om avgift för extra offentlig
Handläggare
Art. 28 EG 882/2004
kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket
Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
23 § LFAB
Beslut att meddela förelägganden
12 § FFAB
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 EGbestämmelserna
25 § första stycket
Beslut att ta hand om en vara som
LFAB
a) har släppts ut på marknaden,
eller som uppenbart är avsedd
att släppas ut på marknaden
eller användas i strid med 7 och
8 §§, de föreskrifter som
meddelats med stöd av 9 eller 11
§ eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen
b) samt avses med ett föreläggande
eller förbud enligt 23 § om
föreläggandet eller förbudet inte
följs
25 § LFAB
Besluta att ta hand om en vara samt
– om förutsättningar för det
föreligger – att låta förstöra varan på
ägarens bekostnad
26 § LFAB
Besluta om rättelse på den felandes
bekostad
27 § LFAB
Besluta om att begära hjälp av
polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan
begäran föreligger
33 § LFAB
Besluta att förordna att ett beslut
ska gälla omedelbart även om det
överklagas

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Verksamhetschef
Handläggare

Handläggare

Härnösands kommun
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Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
3-6 §§ FAOKF
Besluta om risk- och
Handläggare
Art. 27 EG 882/2004
erfarenhetsklassificering av
Kommunens taxa
foderföretagare och företagare som
befattar sig med animaliska
biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift
11 § FAOKF
Besluta om att sätta ned eller
Handläggare
Kommunens taxa
efterskänka avgiften
12 § FAOKF
Besluta om avgift för extra offentlig
Handläggare
Art. 28 EG 882/2004
kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket
Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll
Art. 31.1 a och b EG
Besluta i ärende om registrering av
Handläggare
882/2004
livsmedelsanläggning
Art 4, EG 853/2004
23 § LF,
11-11a §§ LIVSFS
2009:5
Art. 18 EG 882/2004
Besluta om att omhänderta en
Handläggare
sändning av livsmedel till dess
kontrollmyndigheten erhållit resultat
av offentlig kontroll vid miss-tanke
om bristande efterlevnad m.m.
Art. 19.1 i EG 882/2004 Beslut om omhändertagande av
Handläggare
livssmedel eller foder från
tredjeländer som inte
överensstämmer med
bestämmelserna i
livsmedelslagstiftningen samt beslut
om att
a) Förordna att livsmedlet eller
foder destrueras, blir föremål för
särskild behandling i enlighet
med art. 20 eller återsänds
utanför gemenskapen i enlighet
med art. 21 eller vidtagande av
andra lämpliga åtgärder
b) Beträffande livsmedel eller foder
som redan släppts ut på
marknaden, förordna om att
livsmedlet återkallas eller dras
tillbaka från marknaden innan
någon av de åtgärder som anges i
punkt a) vidtas
Art. 19.2 i EG 882/2004 Besluta om att omhänderta sändning Handläggare
av livsmedel i avvaktan på
destruktion eller vidta andra
lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda
människors och djurs hälsa.
Beträffande livsmedel av ickeanimaliskt ursprung som är föremål
för strängare kontroller i enlighet
med art. 15.5 och som inte
kontrollerats eller hanterats i
enlighet med art. 17, se till att det

Härnösands kommun
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återkallas och omhändertas och att
det därefter antingen destrueras
eller återsänds i enlighet med art. 21
Art. 54.2 a) EG
Besluta om sanering eller andra
Handläggare
882/2004
åtgärder som anses vara nödvändiga
för att se till att livsmedel är säkra
eller att livsmedelslagstiftningen
följs
Art. 54.2 b) EG
Besluta om att begränsa eller
Handläggare
882/2004
förbjuda utsläppande av livsmedel
på marknaden och import och export
av livsmedel
Art 54.2c) EG 882/2004 Besluta att beordra att livsmedel
Handläggare
återkallas, dras tillbaka från
marknaden och/eller destrueras
Art. 54.2. d) EG
Besluta om tillstånd till att livsmedel Handläggare
882/2004
används för andra ändamål än de
som de ursprungligen var avsedda
för
Art. 54.2.e) EG
Besluta att tillfälligt avbryta driften
Handläggare
882/2004
av eller stänga hela eller delar av det
berörda företaget under en lämplig
tidsperiod
Art. 54.2 g) EG
Besluta om åtgärder som avses i art.
Handläggare
882/2004
19 för sändningar från tredje länder
Art. 54.2 h) EG
Besluta om andra åtgärder som den
882/2004
behöriga myndigheten anser vara
motiverade
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
12 §
Besluta om fastställande av
Handläggare
faroanalys och besluta om
fastställande av
undersökningsprogram och dess
parametrar, provtagningspunkter
och frekvensen av normal respektive
utvidgad undersökning

Härnösands kommun
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Plan och bygg

Författning

Ärende

PBL 5 kap - Planbesked och samråd
PBL 5 kap. 2 och 5 §§
Beslut om planbesked i de fall
stöd för den avsedda åtgärden
finns i en aktuell översiktsplan.
PBL 5 kap. 4 §
Beslut om överenskommelse
med sökanden att planbesked får
lämnas senare än inom fyra
månader.
PBL 5 kap. 11 §
Beslut om samråd för program,
detaljplan eller
områdesbestämmelser.
PBL 9 kap - Lov m.m.
PBL 9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2

PBL 9 kap. 2 § första
stycket 3a)
PBL 9 kap. 2 § första
stycket 3b)

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

PBL 9 kap. 8 § första
stycket 2b)

Beslut om bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap.
30-32a §§ PBL i följande ärenden:
a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område
med detaljplan, inom ramen
för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked
b) Nybyggnad eller tillbyggnad
inom detaljplan för handel,
kontor, hantverk eller
industri.
c) Nybyggnad av bostadshus
inom detaljplan.
d) Tillbyggnad av bostadshus
e) Nybyggnad eller tillbyggnad
av komplementbyggnad.
f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk,
avloppspumpstation eller
därmed jämförliga
byggnader.
g) Ta i anspråk eller inreda
byggnad helt eller delvis för
väsentligen annat ändamål.
h) Inredande av någon
ytterligare bostad eller någon
ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri.
i) Byte av färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller
andra åtgärder som avsevärt
påverkar byggnadens yttre
utseende
j) 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

Delegat
Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Handläggare

Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Anteckningar

Härnösands kommun

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

PBL 9 kap. 8 § första
stycket 1 och 16 kap. 7
§ samt PBF 6 kap. 3-4
§§
PBL 9 kap. 10 §

PBL 9 kap. 11-13 §§
PBL 9 kap. 14 §
PBL 9 kap. 19 §

PBL 9 kap. 22 och 27 §
andra stycket

PBL 9 kap. 24 §

PBL 9 kap. 27 §
tredje stycket

PBL 9 kap 33 §

Datum

Diarienummer

Sida

2019-01-17

SAM 2018-194

27(36)

k) Anordna, inrätta, uppföra,
flytta eller väsentligt ändra
- Upplag och
materialgårdar
- Fasta cisterner och andra
fasta anläggningar för
kemiska produkter som
är hälso- och miljöfarliga
och för varor som kan
medföra brand eller
andra olyckshändelser
- Radio- eller telemaster
och torn
- Murar och plank
- Transformatorstation
- Parkeringsplatser
utomhus
l) Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar

Handläggare

Beslut om rivningslov inom
ramen för de föreskrifter som
anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej
rivning av byggnad som ur
historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig
synpunkt har större värde eller
rivning som kräver beslut enligt
annan författning
Beslut om marklov inom ramen
för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL
Bygglov för åtgärder som inte
kräver lov
Beslut om villkorsbesked inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap
19 §
Föreläggande att inkomma med
komplettering i ett ärende
gällande förhandsbesked eller
bygglov

Handläggare

Beslut om att samordning med
miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1
stycket ej ska ske, då särskilda
skäl för det föreligger
Beslut om att förlänga
handläggningstiden för ärende
om lov eller förhandsbesked i
högst tio veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna
Beslut om tidsbegränsat bygglov
inom ramen för föreskrifterna i 9
kap. 33 § PBL i de fall åtgärden
har stöd i en
detaljplanebestämmelse om
tillfällig användning av byggnad
eller mark eller om åt-gärden har

Handläggare

Handläggare

Handläggare
Handläggare
Handläggare

Handläggare och
bygglovkoordinator

Handläggare

Handläggare

Härnösands kommun

PBL 9 kap 36-37a §§

PBL 9 kap. 45 § andra
stycket och 46 §
PBL 9 kap. 45 § tredje
stycket

PBL 9 kap 17-18 §§

ringa påverkan på omgivningen.
Beslut om villkor i lov inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap
36-37a §§
Föreläggande att inkomma med
komplettering i ett
anmälningsärende
Beslut om att förlänga
handläggningstiden för ett
anmälningsärende i högst fyra
veckor utöver de ursprungliga
veckorna

Datum
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Handläggare

Handläggare och
bygglovkoordinator
Handläggare

Förhandsbesked om en åtgärd
Handläggare
som kräver bygglov kan tillåtas
på den avsedda platsen inom
område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
PBL 10 kap. m.m. - Anmälan, genomförandet av åtgärder m.m.
F 6 kap. 10 § första
Beslut att, om en anmälan av
Handläggare
stycket
anmälningspliktig åtgärd enligt 6
kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att
anmälan kan komma att avvisas
eller att avgöras i befintligt skick
PBF 6 kap. 10 § andra
Beslut att avvisa anmälan om
Handläggare
stycket
föreläggande enligt 6 kap. 10 §
första stycket inte följs och
anmälan är så ofullständig att
anmälan inte kan handläggas i
sak
PBL 10 kap. 13 §
Beslut att utse ny
Handläggare
kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt
uppdrag
PBL 10 kap. 22 § första
Beslut att ge startbesked om det
Handläggare
stycket 1
enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd
PBL 10 kap. 22 § första
Beslut att förelägga byggherren
Handläggare
stycket 2
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

Härnösands kommun

PBL 10 kap. 23-24§§

PBL 10 kap. 27-28 §§
och 11 kap. 8, 19-20 §§

PBL 10 kap. 18 §

PBL 10 kap 29 §

PBL 10 kap. 34-37 §§

10 kap. 4 § PBL

PBL 11 kap.
PBL 11 kap. 7 §

PBL 11 kap. 9 §

PBL 11 kap. 17 §
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Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet
fastställa den kontrollplan som
ska gälla med uppgift om vem
eller vilka som är sakkunniga
eller kontrollansvariga
bestämma de villkor som behövs
för att få påbörja åtgärden
bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning som
behövs
bestämma de handlingar som
ska lämnas inför beslut om
slutbesked samt ge de
upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs
Anmärkning i anslutning till
arbetsplatsbesök/besiktning
inom ramen för nämndens
tillsynsarbete som innefattar för
byggherren bindande föreskrift
(föreläggande). Föreläggande
med påföljd (vite eller åtgärd)
beslutas av nämnden
Beslut att det för
rivningsåtgärder inte behövs
någon kontrollplan
Beslut om kompletterande villkor
för bygg- eller rivningsåtgärderna
eller för kontrollen
Beslut om slutbesked respektive
om interimistiskt slutbesked
enligt föreskrifterna i 10 kap. 3437 §§ PBL
Beslut om att byggnadsverk får
tas i bruk utan att slutbesked
lämnats

Handläggare

Avge skriftligt ingripandebesked
inom ramen för föreskrifterna 11
kap. 7 § PBL
Beslut att av polismyndigheten
begära det biträde som behövs
för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL
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

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Härnösands kommun

PBL 11 kap. 18 §

PBL 11 kap. 30-32 §§
PBL 11 kap. 33 § 1

PBL 11 kap. 33 § 2

PBL 11 kap. 34 §

PBL 11 kap. 35 §

PBL 11 kap. 37 §

PBL 11 kap. 39 §

PBL 12 kap.
PBL 12 kap. 8-11 §§ och
kommunens plan- och
bygglovtaxa
PBL 12 kap. 8 a § och
kommunens plan- och
bygglovstaxa
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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
Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd.
Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
byggnadsverk om
byggnadsverket har
säkerhetsbrister.
Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge
slutbesked
Besluta att utse annan
funktionskontrollant inom ramen
för föreskrifterna i 11 kap. 34 §
PBL
Beslut att entlediga
kontrollansvarig inom ramen för
föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11
kap. 35 §§ PBL och att, efter
förslag av byggherren, besluta
om en ny kontrollansvarig
Beslut om förbud och/eller
föreläggande enligt 11 kap 30-32
§§ och 33 § 1 förenat med vite.
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 11 kap. 19-24
§§ PBL

Handläggare

Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall med tillämpning av
kommunens plan- och
bygglovtaxa
Nedsättning av bygglovavgift
med anledning av överskridande
av handläggningstid

Handläggare

Rätt att höja, sätta ned eller
efterskänka avgift i särskilda fall,
enligt av samhällsnämnden
fastställd taxa. För
samhällsnämndens verksamhet,
när det finns särskilda skäl

Verksamhetschef

Handläggare
Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef

Handläggare

Verksamhetschef

Härnösands kommun

Plan- och byggförordningen m.m.
PBF 3 kap. 21 §
Bestämma – i kontrollplan eller
genom särskilt beslut – att krav
på omfattande ändringar av
andra delar än den direkt
berörda av en byggnad inte
behöver utföras förrän vid en viss
senare tidpunkt
PBF 8 kap. 6 §
Förelägga den som äger eller
ansvarar för en motordriven
anordning installerad i ett
byggnadsverk att se till att
anordningen kontrolleras (om
det behövs för att säkerställa att
den uppfyller de krav som gäller
för anordningen enligt 8 kap. 4 §
PBL)
Boverkets föreskrifter
Beslut om längre besiktningsoch allmänna råd (BFS
intervall enligt 3 kap. 16 §
2011:12) om hissar och
Beslut om anstånd med
vissa andra
besiktning i fall där det finns
motordrivna
särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §
anordningar
PBF 5 kap. 8-16 §§ med Besluta om användningsförbud
tillhörande föreskrifter
för hissar och andra motordrivna
samt 11 kap. 33 § 1 PBL anordningar
PBF 5 kap. 1-7 §§ med
Besluta om föreläggande (utan
tillhörande föreskrifter
vite) mot ägare till byggnader
(samt 11 kap. 19-20 §§
som inte fullgör sina skyldigheter
PBL)
ifråga om funktionskontroll av
ventilationssystem
Boverkets föreskrifter
Beslut om senareläggning av
och allmänna råd om
besiktningstidpunkt inom ramen
funktionskontroll av
för föreskrifterna i 4 § (om det
ventilationssystem och finns särskilda skäl)
certifieringar av
sakkunniga
funktionskontrollanter,
BFS 2011:16.
Boverkets byggregler, BFS 2011:6
BBR 1:21
Beslut att medge mindre
avvikelse från föreskrifterna om
det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli
tekniskt tillfredsställande och det
inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt
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Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Boverkets föreskrifter 2011:10, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
BFS 2015:6 (EKS)
Beslut att medge mindre
Handläggare
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

Härnösands kommun

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
FBL 4 kap. 25§
Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt
att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan fastighetsbildning
sker
FBL 5 kap. 3 § tredje
Besluta att påkalla fastighetsregstycket
lering som behövs för att mark
och vatten ska kunna användas
på ett ändamålsenligt sätt
Anläggningslagen (1973:1149)
AL 21 §
Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att
frågan om förhandsbesked eller
bygglov bör avgöras innan
gemensamhetsanläggning
inrättas
AL 18 § första stycket 3
Rätt att påkalla förrättning
AL 30 §
Godkännande av beslut eller
åtgärd
Ledningsrättslagen (1973:1144)
LL 19 §
Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt
att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av
ledningsrätt sker
LL 28 §
Godkännande av beslut eller
åtgärd
Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd
LFS 3 § första stycket
Prövning av behov och beslut i
andra meningen
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad
av småhus som inte ska
användas för permanent bruk
LFS 3 § första stycket
Prövning av behov och beslut i
första meningen
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad
m.m.
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.
4-16 §§
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
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Verksamhetschef

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Verksamhetschef
Verksamhetschef

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Även godkänna förrättning

Härnösands kommun
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Trafik

Författning
Lag om färdtjänst
1997:736 6-7 §§
Lag om färdtjänst
1997:736 9 §§
Lag om färdtjänst
1997:736 8 §§
Lag om färdtjänst
1997:736 12 §§
Lag om riksfärdtjänst 1997:735 4-5
§§
Lag om riksfärdtjänst 1997:735 6 §§
Lag om riksfärdtjänst 1997:735 7 §§
Lag om riksfärdtjänst 1997:735 9 §§
Skollagen 10 kap 3233 o 44 §§
Skollagen 11 kap 3132 o 39 §§
SFS 1991:1110
Skolagen 18 kap 3031 o 35 §§

Ärende
Beslut om tillstånd för färdtjänst

Delegat
Handläggare

Beslut om tillstånd varaktighet
samt förskrifter/villkor
Beslut om ledsagare

Handläggare

Beslut om återkallelse

Verksamhetschef

Beslut tillstånd riksfärdtjänst

Handläggare

Beslut om ledsagare

Handläggare

Beslut om färdsätt

Handläggare

Beslut om återkallelse av
tillstånd
Beslut skolskjuts grundskolan

Verksamhetschef

Beslut skolskjuts grundsärskola

Handläggare

Beviljande reskostnader
gymnasieskolan
Beslut skolskjuts
gymnasiesärskolan

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Anteckningar

Härnösands kommun
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Teknik

Författning
Lokal ordningsstadgar
för torghandel

Ärende
Beslut med anledning av
lokala ordningsföreskrifter för
torghandel

Delegat
Handläggare

Lokala
ordningsföreskrifter 10 §

Flaggning och utsmyckning av
gator och allmänna platser

Handläggare

LGS 3 § SFS 1998:814

Handläggare

TrF 12 kap 1 § SFS
1998:1276

Ålägga fastighetsägare
sandning, städning av
gångbaneutrymme
Tillstånd om
skyltning/inskränkning i
allmänhetens tillgänglighet till
friluftsmål
Bestämmelser för
väghållningsarbete

TrF 10 kap 1-3§§, SFS
1998:1276
TrF 10 kap 14 § SFS
1998:1276

Meddela lokala
trafikföreskrifter
Meddela trafikföreskrifter vid
vägarbete

Handläggare

TrF 13 kap 3-5 §§ SFS
1998:1276

Beslut om undantag från
lokala trafikföreskrifter

Handläggare

TrF 13 kap 8 § SFS
1998:1276

Beslut om parkeringstillstånd
för rörelsehindrad

Handläggare

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

Administrera, överföra och
publicera lokala
trafikföreskrifter till STFS

Handläggare

LFF 2 § SFS 1982:129

Beslut om flytt av fordon

Handläggare

Beslut om att ta ut avgift från
fordonsägare i samband med
flyttning av fordon
Beslut att förordna om
kommunal parkeringsvakt
Undantag från förbud enligt
terrängkörningslagen
Yttrande över tillstånd till
länsstyrelsen att använda
svävare i vattenområdet
Tillstånd/dispensmedgivande
till skyltning

Handläggare

Beslut om kvartersindelning

Handläggare

LGS 5 § SFS 1998:814

FFF 13 § SFS 1982:198
LKP 6 § SFS 1987:24
TKF 15 § SFS 1978:594
Svävarfartsförordningen
3 § SFS 1986:305
LGS 5-7 §§ SFS 1998:814
Adresser m.m
20 § Förordningen om

Anteckningar

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Verksamhetschef
Handläggare
Handläggare

Handläggare

T.ex. tillfällig dispens

Härnösands kommun

fastighetsregister SFS
2000:308

LOL 10 § SFS 2006:378
LOL 11 och 13 §§ SFS
2006:378
LOL 22 § SFS 2006:378
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och kvartersnamn
Beslut om gränser för och
namn på gator och vägar
Yttrande över namnförslag
Besluta om belägenhetsadress
(adressnumrering)
Besluta om
lägenhetsnumrering samt
registrera ändringar.
Förelägga fastighetsägare som
inte fullgör sina skyldigheter

Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare

Handläggare

Se ”God ortnamnssed”
Lantmäteriets rapport 2016:9
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Fritid

Lotterilagen § 13 SFS
1994:1000

Lotterilagen § 15 SFS
1994:1000
Lotterilagen § 17 SFS
1994:1000
Lotterilagen § 49 SFS
1994:1000

Godkännande av föreståndare
för lokala lotterier, samt
medge undantag från kravet
på föreståndare
Beviljande av tillstånd till
lokala lotterier

Handläggare

Registrering av lokala lotterier

Handläggare

Godkännande av kontrollanter
för lokala lotterier

Handläggare

Handläggare

