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MYN § 55

Dnr 2019-00002

Verksamhetsrapport
Sammanfattning av ärendet
Eleonore Åkerlund, förvaltningschef och bygg- och miljöchef Trond
Reimers redovisade den månatliga rapporten för mars 2019.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport april 2019.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
verksamhetsrapporten.
__

Justerarnas signaturer
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MYN § 56

Dnr 2019-00008

Ekonomisk rapport till KS
Sammanfattning av ärendet
Myndighetsnämnden redovisar ett överskott om 2 mnkr efter april.
Överskottet finns inom sektion Tillsyn som redovisar ett positivt resultat
på grund av att årsavgifterna för Tillsyn är debiterade.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport till KS
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten
efter april.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
__

Justerarnas signaturer
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MYN § 57

Dnr 2018-00242

Delegeringsordning 2019
Sammanfattning av ärendet
Den 11 april 2019, MYN § 41, beslutade myndighetsnämnden att anta
nya avsnitten C, I och K samt laghänvisningar i delegeringsordningen för
2019. Vidare återremitterades delegeringsordningen till förvaltningen för
redaktionella ändringar.
I den nu föreslagna delegeringsordningen för 2019 har ändringar utifrån
den nya tobakslagen genomförts. I övrigt har enbart mindre revideringar
gjorts.
Revidering
Laghänvisningar har ändrats för aktuella lagstiftningar.
Inledningsvis under stycke A – allmänna frågor har 3 punkter lagts till.
En av dessa utgår från förvaltningslagen. De övriga två är flyttade från
flera olika stycken till den allmänna delen då de berör flera områden.
Stycke D – Alkohollagen har fått en ny punkt avseende att besluta om
avgift för tillsyn.
Stycke E – Tidigare punkter har tagits bort och nya har lagts till utifrån
den nya lagstiftningen som omfattar tobak och liknande produkter.
Tidigare tobakslag upphävs 1 juli 2019.
Stycke F - Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har helt tagits
bort då den nya tobakslagen omfattar även detta. Lagen om elektroniska
cigaretter upphävs 1 juli 2019.
Då stycke F helt tagits bort innebär det att styckenas bokstavsföljd
ändras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2019
Delegeringsordning 2019, bilaga 1
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutade att fastställa reviderad delegeringsordning
för 2019 enligt bilaga 1. Vidare beslutar myndighetsnämnden att
föreslagna ändringar enligt tjänsteskrivelsen 2019-04-24 kommer att
gälla från och med 1 juli 2019.
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Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg och miljökontoret
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Dnr 2019-00097

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd XXXXXXXXXX
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Dnr 2019-00098

Tillsyn alkohollagen - XXXXXXXXXXX
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MYN § 60

Dnr 2019-00074

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd slutet
sällskap - XXXXXXXXX
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Dnr 2019-00099

Ansökan om tillfällig ändring av serveringstillstånd XXXXXX, XXXXXXXXXX
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Dnr 2019-00100

Ansökan om tillfällig ändring av serveringstillstånd XXXXXXXXX, utökad serveringstid onsdagar
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Dnr 2019-00101

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX Karlskoga Tillbyggnad av inglasad altan och uppförande av
plank
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MYN § 64

Dnr 2019-00003

Delegationsbeslut
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa beslut redovisas
månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att
myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Delegationsbeslut för april 2019 anmäls dnr MYN 2019.00003
Delegationsbeslut BAB Karlskoga april 2019
Delegationsbeslut BAB Storfors april 2019
Delegationsbeslut Miljö Karlskoga april 2019
Delegationsbeslut Miljö Storfors april 2019
Delegationsbeslut PBL april 2019
Delegationsbeslut Teknik- och fastighetsavdelningen april 2019
Delegationsbeslut Alkohol, Tobak, Receptfria läkemedel april 2019
Fördjupad information av delegationsbeslut gavs i miljöskyddsärende,
avfalls/ latrinärenden och renhållningsordningen av bygg- och miljöchef
Trond Reimers.
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
delegeringsbeslut.
__

Justerarnas signaturer
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MYN § 65

Dnr 2019-00004

Inkomna handlingar
Protokoll LokBrå 2019-03-22
Protokoll TväR 2019-03-29
Protokollsutdrag KS 2019-04-02 § 88 Val av firmatecknare 2019
Protokollsutdrag KS 2019-04-02 § 89 Ekonomisk rapport januarifebruari 2019 Karlskoga kommun
Protokollsutdrag KS 2019-04-02 Årsredovisning 2018
Protokollsutdrag RFF 2019-03-27 § 1 Nyval till Rådet för
funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2022
Dialoglunch 2019-04-05 Möckelngymnasiet Karlskoga
__

Justerarnas signaturer
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Dnr 2019-00005

Avslutade lantmäteriförrättningar

__
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MYN § 67

Dnr 2019-00006

Samhällsbyggnadsinformation
Information gavs om följande:
Ärendet Lastbilsflakuppställning (begagnande av offentligplats) utgår
och tas upp på myndighetsnämndens utbildning senare i dag.
Trond Reimers bygg- och miljöchef redogjorde för tillfälliga
serveringstillstånd i slutna sällskap och regelverket till detsamma. Mer
fördjupad redovisning önskas till nästa sammanträde.
Trond Reimers bygg- och miljöchef informerade om bygg- och
miljökontorets arbete kring bemötande och tillgänglighet samt att
kontoret kommer utbildas 2 dagar i Loka Brunn kring dessa frågor.
Malin Kvarth, sektionsledare, informerade om ett beslut om klassning
och riskbedömning för hälsoskyddsverksamhet. MI 2019-000765.
Trond Reimers bygg och miljöchef informerade om 2 stycken
överklagade beslut rörande bostadsanpassningsbidrag som skickats
vidare för prövning i högre instans samt om ett överklagat beslut rörande
ändring av tillstånd enligt miljöbalken som inkommit för sent och
överklagandet har därmed avvisats.
Trond Reimers bygg och miljöchef informerade nämnden om ett
pågående ärende där en byggnad tagits i bruk utan bygglov för ändrad
användning.
Ordförande Linda Brunzell (M) informerade om personalförändringar i
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund.
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Inledning – Definitioner och övergripande direktiv
Förhållandet kommunfullmäktige – nämnd
Kommunfullmäktige fastställer en politisk organisation med styrelse, nämnder och beredningar. För varje nämnd beslutar kommunfullmäktige om ett
reglemente som reglerar vilka verksamheter nämnden ska bedriva. Enligt kommunallagen 3 kap § 10 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Dessa anges i reglementet eller genom särskilt beslut i kommunfullmäktige.
Uppgifter av principiell beskaffenhet får inte delegeras från kommunfullmäktige.
Genom kommunfullmäktiges beslut om mål, budget, verksamhetsplaner och andra typer av kommunövergripande styrdokument får nämnden
ytterligare ramar för sin verksamhet. Exempel på kommunövergripande styrdokument är t ex attestreglemente, arbetsgivarpolicy, reglemente för intern
kontroll.
Nämndens beslut – vad är delegering
Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med reglemente, lagstiftning som styr nämndens verksamhet och övergripande
styrdokument. Nämnden har möjlighet att delegera ärenden i enlighet med reglerna i kommunallagen 6 kap 33-39 §. Ärenden av principiell karaktär
får aldrig delegeras. Inom ramen för det som är delegeringsbart väljer nämnden vilka frågor man önskar delegera. Syftet med delegering är att
nämnden ska avlastas ärenden och att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden ska alltid ha kvar beslutanderätten vad gäller
det övergripande ansvaret för verksamheten (politisk beslutsfattare). När nämnden agerar som verksamhetsbedrivare bedöms möjligheten till
delegering störst. När nämnden fått en specifik uppgift delegerad till sig från kommunfullmäktige bedöms möjligheten att delegera vidare mer
begränsad.
Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt
som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat fattat beslut på nämndens vägnar har beslutet samma
rättsverkan som om nämnden beslutat och kan överklagas på samma sätt.
Nämnden får uppdra åt:
– ett utskott till nämnden (inte presidium). Utskottet måste innehålla förtroendevalda från nämnden
– en ledamot eller ersättare
– en anställd hos kommunen (behöver inte vara anställd hos nämnden men i kommunen)
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att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till
politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän.
Vad reglerar en delegeringsordning
Om nämnden vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts.
Delegeringen framgår av en delegeringsförteckning eller ett särskilt beslutsprotokoll. Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ge
förvaltningschef rätt att vidaredelegera. En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan bero på t ex missbruk av
delegeringsbefogenheten. Nämndens återkallelse av delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också genom ett eget
handlande föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Ett beslut som redan har fattats med stöd av
delegering kan inte återtas av nämnden och nämnden har inte någon omprövningsmöjlighet.
Vidaredelegering KL (1991:900 Kap 6 § 37)
Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 37 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande
kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen. Lag (2009:48).
Vissa ärenden får inte delegeras
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: KL (1991:900 Kap 6 § 38)
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 lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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Skillnad mellan verkställighet och delegering
Skillnaden mellan verkställighet eller delegering av beslut är diffus men av betydelse då beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. När fråga
är om ren verkställighet saknas som regel utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. Rör det sig om fall där det finns flera alternativ, där
bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, medborgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms det ofta som
delegeringsbeslut. Exempel på verkställighet kan vara rådgivning, information, tillsyn eller tillämpning av fastställd taxa eller ansökan om utdömande
av vite. Att anmäla överträdelser av bestämmelser i lagstiftningen till polis- eller åklagarmyndigheten betraktas vanligen som ren verkställighet.
Detsamma bör gälla begäran av polishand- räckning för att kunna utföra myndighetens tillsynsuppgifter. Likaså bör även andra typer av underrättelser
betraktas som ren verkställighet, t.ex. underrättelse till Naturvårdsverket, Kammarkollegiet eller länsstyrelsen om förhållanden som kan föranleda
återkallelse eller omprövning av tillstånd.
Allmänna rättigheter och skyldigheter
En delegat fattar beslut på nämndens vägnar enligt gällande lagstiftning. Ett delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Nämnden kan inte ändra ett
beslut som en delegat har tagit på delegation.

Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell eller prejudicerande beskaffenhet eller om delegaten på annat sätt bedömer att
frågan bör prövas av nämnden.

Vissa typer av ärenden kan kräva att samråd sker mellan tjänstemän med olika kompetenser. Det är ansvarig handläggares skyldighet att kontakta
berörda tjänstemän för att frågan ska bli fullständigt belyst ur olika kompetensers synvinkel. För några typer av ärenden i delegeringsordningen anges
”Samråd ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteman före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges.
Delegaten är alltid ansvarig för beslutet.
Nyanställd delegat, med kortare arbetslivserfarenhet än sex månader inom relevant område, äger rätt att fatta beslut på delegation först efter sex
månaders anställning. Ersättare för delegat anges i delegeringsordning i vissa ärenden. I ärenden där ersättare inte anges i delegeringsordningen har
utsedd vikarie på tjänsten rätt att fatta beslut på delegation. Om ersättare inte är utsedd är överordnad chef ersättare.
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Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid
Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden för att nämnden ska ha kännedom om vilka beslut som fattas i nämndens namn. Överklagandetiden
för ett delegationsbeslut i myndighetsnämnden börjar gälla från och med berörd sakägare har tagit del av beslutet och tre veckor framåt i enlighet med
förvaltningslagen. Anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska ske regelbundet, månadsvis vid nästkommande sammanträde. Anmälan sker genom
förteckning eller kopia på beslutet. Beslutande ärenden ska gå att identifiera, vara daterade och beslutsfattare ska framgå.
Förändring i delegeringsordning mm
Delegeringsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar delegeringsordningen, t ex ändring i lagstiftning eller organisation.
Nämnden är ansvarig för att revidering sker och beslutar om ändring i delegeringsordning. FC beslutar om ändrad vidaredelegering.
En övergripande översyn av delegeringsordning och verkställighetsuppgifter ska göras minst vart tredje år.
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Förkortningar
Lagar/avtal som hänvisas till
AL
AI
BFS
FAOKL

FGS
FMH
FMKB
FSMB
FL

Alkohollagen (2010:1622)
Alkoholförordningen (2010:1636)
Boverkets föreskrifter
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel
Förordning (2006:814) om foder och animaliska
biprodukter
Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning
Föreskrifter meddelade med stöd av Miljöbalken
Förvaltningslagen (2017:900)

FVV
KL
LBB
LHF
LI
LFAB
LF
LIVSFS
LL

Förordningen av vattenverksamhet
Kommunallagen (2017:725)
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Karlskoga kommun
Lotterilag (1994:1000)
Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813)
Livsmedelsverkets föreskrifter
Livsmedelsagen (SFS 2006:804)

FFAB

LSGS
KAF
MB

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning
Karlskoga avfallsföreskrifter
Miljöbalken (1998:808)

MPF

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

MTF
PBF
PBL
PUL
RL

Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Plan och byggförordningen
Plan och bygglagen
Personuppgiftslagen
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730)
Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Strålskyddsförordningen (2018:506)
Strålskyddslagen (2018:396)
Strålskyddsmyndighetens föreskrifter
Tryckfrihetsförordningen
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Äldre Plan och bygglagen

OSL
SSF
SSL
SSMFS
TF
LTLP
ÄPBL
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Delegater/beslutsfattare
Ordf.
Myndighetsnämndens ordförande
Vice ordf.
Myndighetsnämndens vice ordförande
FC
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
AC
Avdelningschef
AC BMK
Avdelningschef Bygg- och miljökontoret
MISP
Miljö-/hälsoskyddsinspektör
AI
Alkoholhandläggare
BI
Bygginspektör
KB
Kommunbiolog
MING
Mätningsingenjör
AC T/F
Avdelningschef Teknik- och fastighetsavdelning
TING
Trafikingenjör
TH
Trafikhandläggare
FHS
Funktionshinderssamordnare

Övriga förkortningar
KF
Kommunfullmäktige
SBN
Samhällsbyggnadsnämnden
SBF
Samhällsbyggnadsförvaltningen
KS
Kommunstyrelsen
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A. Allmänna frågor - Giltig för samtliga delegater inom alla typer av ärenden
A 1. Allmänna frågor

Lagrum

Delegat

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

KL 6 kap § 39

Ordf.
Ersättare: Vice
ordf.
BI/MISP
/AC BMK
BI/MISP/AI
/AC BMK

Pröva om överklagande har skett i rätt tid och avvisa FL 45 §
överklagande som kommit in för sent.
Beslut om att avskriva ärenden som är återkallade
eller då ärendet inte kan avgöras med annat slutligt
beslut.

Ompröva beslut och yttranden i ärenden där
ursprungsbeslutet fattas av delegat
Avge yttrande till första instans med anledning av
överklagande av beslut som delegat fattat

FL 38 §

BI/MISP/AI
/AC BMK
BI/MISP/AI
/AC BMK

Besluta om ändring av uppenbart oriktigt beslut på
grund av skrivfel eller liknande
Besluta att överklaga beslut och domar som
innefattar ändring av delegatens beslut.

FL 36 §

BI/MISP/AI
/AC BMK
BI/MISP/AI
/AC BMK

Besluta att inte lämna ut allmän handling enligt
sekretesslagen samt att utlämna sådan handling
med förbehåll.

TF
OSL

FC

Vidaredel.

Kommentar
T.ex. överklaganden eller yttranden vid
överklaganden. Beslut ska anmälas på
nästa sammanträde.
Beslut om avskrivning tas om man inte
kan fatta något annat beslut. Kan man
besluta om avslag eller avvisning ska
beslut om avskrivning inte tas. Exempel
där beslut om avskrivning kan tas utöver
ärenden som återkallats är ärenden där
lov eller tillstånd inte krävs för åtgärden.

AC BMK

Beslutet avser inte myndighetsutövning
mot enskild, i ärende av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Beslut om att lämna ut handling fattas av
den som har handlingen i sin vård. Vägran
att lämna ut handling ska, om den enskilde
så begär, hänskjutas till delegat
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Delegeringsordning för myndighetsnämnden
Fastställd: MYN 2019-01-10 § 1
Reviderad: MYN 2019-05-08 § 57

för formellt och överklagbart beslut.
Utfärda fullmakt att föra nämndes talan vid
förrättningar och domstolsförhandlingar av olika
slag där det inte redan framgår av
uppdragshandling.

KL 6 kap 15 §

FC

Förelägga om komplettering i ärenden där underlag FL 20 §
är ofullständigt eller oklart

AI/ MISP /AC
BMK

Beslut att avvisa ansökningsärenden som inte
fullföljs inom sex månader.

AI/ MISP /AC
BMK

Besluta om nedsättning eller efterskänkande av
avgift i enskilda fall.

AC BMK

/AC BMK

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut
om avgifter.
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B. Miljöbalken

I styckena B2- B12 finns delegationspunkter för miljöbalken. Den delegat som har rätten att besluta i punkterna i B2-B12, har även rätt att besluta i
nedanstående punkter om inget annat framgår av den aktuella ärendegruppen.
B 1. Allmänt
Lagrum
1.1 Är rätten delegerad att ”besluta om tillstånd/dispens” i en viss ärendegrupp innefattas även
rätten att:
Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett
MB 24 kap. 8§
tillståndsbeslut.
1.2 Är rätten delegerad att ”Besluta i tillsynsärende” innefattas även rätten att:
Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.
Besluta att meddela föreläggande och förbud.
MB 26 kap. 9 §
Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller
MB 26 kap. 13 §
nyttjanderättshavares namn och adress.
Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet
MB 26 kap. 15 §
m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret.
Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors
MB 26 kap. 19 § tredje stycket
hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder
Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och
MB 26 kap. 21 §
handlingar som behövs för tillsynen.
Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för
MB 26 kap. 22 § första stycket första
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar
och andra meningen
som behövs för tillsynen.
Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället skall utföras av någon
MB 26 kap. 22 § första stycket tredje
annan och att utse någon att göra sådan undersökning.
meningen
Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess
MB 26 kap. 22 § tredje stycket
undersökningen är slutförd.
Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver MB 28 kap. 7 §
sättas ut vid undersökningar.
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B 2. Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap.
MB
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av
de allmänna hänsynsreglerna

Lagrum

Delegat

2 kap 2-9§§,
26 kap MB

MISP/ AC
BMK

B 3. Miljökonsekvensbeskrivningar och
annat beslutsunderlag
Yttranden
Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av
utökat samråd om betydande miljöpåverkan.

Lagrum

Delegat

MB 6 kap. 5 §
andra stycket

MISP/ AC
BMK

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i
samrådsskedet om miljökonsekvensbedömning.

MB 6 kap. 4 §

MISP/ AC
BMK

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) som inte kungörs tillsammans med ansökan
i ett mål eller ärende.

MB 6 kap. 8 §
och
12 § FMKB

MISP/ AC
BMK

Avge yttrande om MKB i samband med att MKB
för plan eller program upprättas.

6 kap. 12-14§§
MB och 8§
FMKB
Lagrum

MISP/ AC
BMK

MB 7 kap. 18b

BI/MISP/ AC
BMK

B 4. Skydd av område
Tillstånds/Dispensbeslut
Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna med undantag för områden där
länsstyrelsen har beslutsrätt.

Delegat

Vidaredel.

Kommentar

Vidaredel.

Kommentar

Avser yttranden som i förekommande fall
bara avges över MKB:n

Vidaredel.

Kommentar
Handläggning i samråd med KB alt
MISP.
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Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som
kommunen meddelat för naturreservat,
kulturreservat och naturminne.

Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som
kommunen meddelat för djur- och
växtskyddsområde.

MB 7 kap. 7 §

9 § SFS
1998:1252

MISP/AC
BMK

Handläggning i samråd med KB.
För att bevilja dispens krävs särskilda
skäl enligt miljöbalken. Intrånget ska
kompenseras i skälig utsträckning.
Enligt förordningen om områdesskydd
28§, ska naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet m.fl. ges möjlighet till yttrande.
Handläggning i samråd med
kommunbiolog.

MISP/ AC
BMK

Förordningen om områdesskydd
Yttranden
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Avge yttrande till skogsstyrelsen i ärende om
dispens från föreskrifter om biotopskydd.

MB 7 kap.
18a §

KB/ AC BMK

MB 7 kap 11§

MISP/ AC
BMK

I samråd med BI
KB

Delegering till KB avser endast ärenden
där kommunen inte är fastighetsägare.
Bevaka skogsvårdslagen

Vattenskyddsområde
Avge yttrande till länsstyrelsen i dispensärende
enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde.
Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som
kommunen meddelat för vattenskyddsområde.
Besluta i tillstånds-/anmälningsärenden enligt
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde.

MB 7 kap. 22§
MB 7 kap. 22
§
MB 7 kap. 22§

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK
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B 5. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillstånds/Dispensbeslut
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning med ansluten vattentoalett eller
att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

Lagrum

Delegat

FMH 13 §
första och
andra styckena

MISP/ AC
BMK

Besluta i ärende om tillstånd/dispens enligt lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Karlskoga kommun.
Tillsynsärenden
Besluta i ärenden om anmälan om att driva eller
arrangera viss verksamhet enligt 38§ FMH.
Besluta i ärenden om anmälan för att inrätta annan
avloppsanordning än som kräver tillstånd samt
besluta i anmälan om ändring av sådan avloppsanordning.
Besluta i ärenden om anmälan för att inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten.

LHF

MISP/ AC
BMK

38§ FMH

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

Besluta i tillsynsärenden angående
• miljöfarlig verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) har beteckningen A
eller B
• miljöfarlig verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) har beteckningen C
• miljöfarlig verksamhet i övrigt.
Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet
att avge miljörapport.

13 och 14§§
FMH
FMH 17§

Vidaredel.

Kommentar

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

MB
26 kap. 20 §

MISP/ AC
BMK
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Medge anstånd om att lämna in miljörapporten.
Yttranden
Avge yttrande till mark- och miljödomstol eller
länsstyrelse vid komplettering av ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Avge yttrande till länsstyrelse i ärenden om
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende
angående mindre ändring av tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet.

NFS 2006:9 6§

MISP/ AC
BMK

MB 19 kap.
4§, 22 kap. 4
och 10 §§
FMH 9§
MB 19 kap.
4§, 22 kap. 4
och 10 §§
FMH 9§

MISP/ AC
BMK

FMH 22 och
26 §§

MISP/ AC
BMK

Avge vissa yttrande i övrigt till länsstyrelse och
andra myndigheter och organisationer i ärenden
gällande miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Avge yttrande till länsstyrelse i ärenden om
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet,
endast av icke principiell karaktär.

MISP/ AC
BMK

MISP/ AC
BMK

MB 19 kap.
4§, 22 kap. 4
och 10 §§
FMH 9§

MISP/ AC
BMK

Naturvårdsverkets föreskrifter om
miljörapport

Ska informeras muntligt vid
nämndsammanträde.

Exempelvis remisser gällande radonbidrag, auktorisation av bilskrot,
begagnande av offentlig plats,
planärenden, alkoholtillstånd eller
ärenden av liknande karaktär.
Ska informeras muntligt vid
nämndsammanträde.
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B 6. Verksamheter som orsakar
miljöskador, 10 kap. MB
Tillsynsärende
Besluta i tillsynsärende angående förorenade
områden enligt kapitel 10 MB
Yttranden
Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd
avseende förklaring av område som
miljöriskområde
B 7. Vattenverksamhet
Tillsynsärende
Besluta i tillsynsärende angående markavvattning

Lagrum

Delegat

MB kap. 10.414 §§

MISP/ AC
BMK

3 § SFS
1998:930

MISP/ AC
BMK

Lagrum

Delegat

Besluta i tillsynsärende angående vattenverksamhet
i övrigt.
Yttranden
Avge yttrande till mark- och miljödomstolen i
ärenden om ansökan av vattenverksamhet.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om
anmälan av vattenverksamhet.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
ansökan om markavvattning.
B 8. Jordbruksmark och annan verksamhet

MB

Tillstånd
Om det finns särskilda skäl medge undantag från
bestämmelserna rörande spridning av gödsel.

Vidaredel.

Förordningen om miljöriskområden
Vidaredel.

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

MB 11 kap. 9b
§, FVV 21§
MB 11 kap. 9b
§, FVV 21§
MB 11 kap. 9b
§
Lagrum

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK
Delegat

SJVFS
2004:62 36 §

MISP/ AC
BMK

Kommentar

Kommentar

BI gällande bryggor.

Vidaredel.

Kommentar
Föreskrifter och allmänna råd om
miljöhänsyn i jordbruk vad avser växtnäring
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Tillsyn
Besluta i tillsynsärende angående skötsel av
jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken.
Yttranden
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
tillstånd till täkt.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
dispens för gödselhantering.
Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsstyrelsen
i ärende angående anmälan för samråd för
verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att
ändra eller skada naturmiljön.
B 9. Kemiska produkter och biotekniska
organismer
Tillstånds/Dispensbeslut
Besluta i ärende om tillstånd till spridning av
kemiska bekämpningsmedel
Tillsynsärenden
Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor
Besluta i tillsynsärende om anläggningar som

MISP/ AC
BMK

SFS 1998:915.
9§
MB 12 kap. 6
§,
SFS 1998:904.

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

Förordningen om miljöhänsyn i
jordbruket.
Förordningen om täkter och anmälan för
samråd.

9§
Lagrum

Delegat

Vidaredel.

Kommentar

SNFS 1997:2
14 §

MISP/ AC
BMK

Statens naturvårdsvers föreskrifter om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

SNFS 1997:2
11 §
MTF 2 kap.
31§ 5-6, 32, 33
§§
NFS 2003:24

MISP/ AC
BMK

Statens naturvårdsvers föreskrifter om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

MISP/ AC
BMK

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor

SFS 2007:846

MISP/ AC
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innehåller fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att
avlägsna PCB-produkter i byggnader och
anläggningar
Besluta i tillsynsärenden angående kemiska
produkter och biotekniska organismer i övrigt.
Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt.
Yttranden
Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i
tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande
begärs avseende kemiska produkter eller
biotekniska organismer.
B 10. Avfall och producentansvar
Tillstånds/Dispensbeslut
Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa avfall.
Besluta om dispens eller undantag från
bestämmelserna i Avfallsföreskrifter för Karlskoga
kommun.

om fluorerade
växthusgaser
och ozonnedbrytande
ämnen
18 § 2007:19

13 och 16 §§
SNFS 1997:2

BMK

MISP/ AC
BMK

Förordningen om PCB

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

Statens naturvårdsvers föreskrifter om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

MISP/ AC
BMK
Lagrum

Delegat

MB
15 kap.18 §
tredje och
fjärde styckena
KAF
49 och 62§

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

Vidaredel.

Kommentar

Karlskoga avfallsföreskrifter
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Tillsynsärenden
Besluta i tillsynsärende om kompostering,
nedgrävning eller annat återvinnande eller
bortskaffande av hushållsavfall på fastighet.
Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall.
Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att
iordning-ställa platsen samt vidta erforderliga
förebyggande åtgärder.
Yttranden
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om
tillstånd till yrkesmässig transport av avfall.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt
tillstånd till transport av eller mellanlagring,
återvinning eller bortskaffande av farligt avfall.
B 11. Avgifter för prövning och tillsyn
Besluta om att påföra avgift för prövning och
tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter inom
miljöbalkens tillämpningsområde
B 12. Sanktioner
Besluta om miljösanktionsavgifter.

44 § SFS
2011:927

MISP/ AC
BMK

Avfallsförordningen

MB 15 kap.
31-33 §§
MB 15 kap.
30 §

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

52 §§ SFS
2011:927
52, §§ SFS
2011:927

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

Lagrum
27 kap. 1 §
MB,
kommunens
taxa
Lagrum
MB
30 kap. 3 §
SFS 1998:950

Delegat
MISP/ AC
BMK

Vidaredel.

Kommentar

Delegat
MISP/ AC
BMK

Vidaredel.

Kommentar
Förordningen om miljösanktionsavgifter.

Avfallsförordningen
Avfallsförordningen
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C. Livsmedelslagstiftning
C 1. Prövning av livsmedelsanläggning
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt årlig kontrollavgift

Lagrum
Delegat
3-6 §§ FAOKL MISP/ AC
BMK
Art 27 EG
882/2004,
kommunens
taxa

Besluta i ärende om registrering och godkännande
inklusive villkorat och förlängning av sådant
godkännande av livsmedelsanläggning.

EG-förordn.
882/2004 art.
31.1 a, b, 31.2 c
,d, LF 23 §,EGförordn. Art 4
853/2004, 1111a §§LIVSFS,
2009:5, EG
förordn.
854/2004 art.
3.1 a, b,

Vidaredel.

Kommentar

MISP/ AC
BMK

LF 23 §

Besluta om tillfälligt eller permanent upphävande
av godkännande av livsmedelsanläggning.

EG-förordn.
882/2004 art
31.2 e EGförordn.
854/2004 art.
3.4 b LF 24 §

MISP/ AC
BMK
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Besluta att ett beslut ska gälla omedelbart även om
det överklagas
C 2. Sanktioner
Begära in upplysningar och handlingar som behövs
för tillsynen
Besluta om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Besluta om föreläggande eller förbud utan vite som
behövs för att livsmedelslagen, föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Besluta att ta hand om en vara som
• har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är
avsedd att släppas ut på marknaden i strid med
10 § LL eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen,
• avses med ett föreläggande eller förbud enligt
22 § LL, om föreläggande eller förbudet inte
följs.
Besluta att på ägarens bekostnad låta förstöra
omhändertagen vara, eller varor som omfattas av
ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd
av 6 § 6 LL.

33 § LL
33 § LFAB
Lagrum
LL 20 §
LL 30 §
LF 39 §
LL 22 § EGförordn.
882/2004
art 54.2 a-h EGförordn.
854/2004 art
9.2 a-h.
LFAB 23§,
FFAB 12§

MISP/ AC
BMK
Delegat
MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

LL 24 §

MISP/ AC
BMK

LL 24 §

MISP/ AC
BMK

Vidaredel.

Kommentar
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Besluta om rättelse på den felandes bekostnad.

LL 26 §

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

LF 8 §

C 3. Avgifter enligt kommunens taxa för
prövning och offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.

Lagrum

Delegat

Fo. 2006:1166
11 §, art. 28
EG 882/2004,
Kommunens
taxa
Fo. 2006:1166
10 §,
Kommunens
taxa

MISP/ AC
BMK

Förordning om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

AC BMK

Förordning om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

Besluta om nedsättning eller efterskänkande av
avgift i enskilda fall.

MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK

Vidaredel.

Kommentar
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D. Alkohollagen
Innan beslut om permanenta serveringstillstånd tas ska socialförvaltningen eller motsvarande ges möjlighet att tillföra information i ärendet.
D.1 Prövning och tillstånd
Delegat
Kommentar
Lagrum
Medgivande i ärende om tillfälliga och
stadigvarande serveringstillstånd gällande
servering till allmänheten och till slutna sällskap
inom normaltid (11:00-01:00)

AH 8 kap 2, 4,
6, 12, 14, 15,
19 §§

Lagrum

Begäran om upplysningar, handlingar samt tillträde
till lokaler som behövs för tillsynen.
Meddela tillståndshavaren en erinran.

AH 9 kap 1315§
AH 9 kap 17 §

D.3 Avgifter enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn
Besluta om avgift för tillsyn.

Vidaredel.

Även avseende ansökan om:
- catering och provsmakning,
- tillfällig eller permanent ändring av
dryckessortiment, serveringsyta och
serveringstid
- ändring av bolagsmän.
Kommentar

Vidaredel.

Kommentar

9 kap 12 §

D.2 Ingripanden och återkallelse

Återkallelse av tillstånd med anledning av att
verksamheten upphör, läggs ned eller upphör på
grund av försäljning.
Meddela varning eller förbjuda detaljhandel eller
servering av folköl.
Begäran om handräckning från polismyndighet.

AI/ MISP /AC
BMK

Delegat

AI/ MISP /AC
BMK
AI/ MISP /AC
BMK
AI/ MISP /AC
AH 9 kap 18 § p BMK
1
AI/ MISP /AC
AH 9 kap 19 §
BMK
AI/ MISP /AC
AH 9 kap 9 §
BMK
Lagrum
Delegat
AI/ MISP /AC
BMK

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut
om avgifter.

25

Delegeringsordning för myndighetsnämnden
Fastställd: MYN 2019-01-10 § 1
Reviderad: MYN 2019-05-08 § 57

E. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
E.1 Prövning och tillstånd

Lagrum

Delegat

Medgivande i ärende om tillstånd för detaljhandel av TL 5 kap 1 §
tobak samt meddelande av villkor

AI/ MISP /AC
BMK

E.2 Ingripanden och återkallelse

Delegat

Lagrum

Återkallelse av tobakstillstånd på tillståndshavarens TL 7 kap 10 § p
begäran, att den tillståndspliktiga verksamheten
1
upphört eller att verksamheten bytt ägare.
Meddela föreläggande eller förbud
TL 7 kap 9 §
TL 7 kap 12 §
Begära de upplysningar, handlingar, varuTL 7 kap 17§
prover och liknande som behövs för tillsynen.

AI/ MISP /AC
BMK

E.3 Avgifter enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn
Besluta om avgift för tillsyn.

Delegat

Lagrum

Vidaredel.

Kommentar
Även avseende ansökan om:
- Tillfällig försäljning

Vidaredel.

AI/ MISP /AC
BMK
AI/ MISP /AC
BMK

Kommentar

Föreläggande med vite delegeras ej.
Även avseende rökfria miljöer

Vidaredel.

Kommentar
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut
om avgifter.

TL 8 kap 1- 2 § AI/ MISP /AC
BMK

F. Lotterilagen
F. Yttrande

Lagrum

Delegat

Yttrande angående värdeautomatspel

LL 44 §

AI/ AC BMK

Vidaredel.

Kommentar
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G. Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
G. Tillsyn

Lagrum

Begäran att få upplysningar, handlingar,
varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

RL 21 §

Besluta om avgift för tillsyn.

RL 23 §

Delegat

Vidaredel.

AI/MISP/ AC
BMK
AI/MISP/ AC
BMK

Kommentar

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut
om avgifter.

H. Tillsyn enligt strålskyddslagen
H. Tillsyn enligt strålskyddslagen
Besluta i ärende om solarier.
Besluta om att ta ut avgift för tillsyn enligt
strålskyddslagstiftningen.
Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift.

Lagrum
SSL 8 kap 6 §,
SSF 8 kap 5§
SSL 10 kap 4 §,
SSF 8 kap 14 §
Kommunens
taxa

Delegat
MISP/ AC
BMK
MISP/ AC
BMK
AC BMK

Vidaredel.

Kommentar

I enlighet med nämndens beslut om
avgifter.
I enlighet med nämndens beslut om
avgifter.
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I. Plan- och bygglagen
I 1. Bygglov, rivningslov och marklov
Besluta om bygglov för nybyggnad inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i
följande åtgärder:
a. Nybyggnad inom detaljplanelagt område i
enlighet med gällande detaljplan.
b. Nybyggnad utanför detaljplanelagt område
men inom område för
områdesbestämmelser, enligt gällande
områdesbestämmelser.
c. Nybyggnad inom ramen för de villkor som
bestämts i bindande förhandsbesked.
d. Nybyggnad av ersättningsbyggnad utanför
detaljplan och områdesbestämmelser
gällande för en- och tvåbostadshus
e. Nybyggnad i omedelbar närhet av befintlig
bebyggelse utanför detaljplan och
områdesbestämmelser.
f. Nybyggnad av komplementbyggnad
utanför detaljplan och
områdesbestämmelser.
g. Nybyggnad av byggnad som behövs för
teknisk anläggning utanför detaljplan och
områdesbestämmelser.

Lagrum
PBL 9 kap. 2 §
första stycket 1

Besluta om bygglov för tillbyggnad inom ramen
för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§
PBL i följande åtgärder:

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 2

Delegat
BI/AC BMK

Vidaredel.

Kommentar
Gäller alla byggnader inom detaljplan
och områdesbestämmelser och utanför
detaljplan och områdesbestämmelser om
inget annat särskilt anges.
Vid bedömning av om frågan behöver
prövas av nämnden tas bland annat
hänsyn till om åtgärden till exempel
innebär påverkan på en byggnad som har
ett särskilt värde ur kulturhistorisk
synpunkt.

BI/AC BMK

Gäller alla byggnader inom detaljplan
och områdesbestämmelser och utanför
detaljplan och områdesbestämmelser om
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a. Tillbyggnad inom detaljplanelagt område i
enlighet med gällande detaljplan.
b. Tillbyggnad utanför detaljplanelagt område
men inom område för
områdesbestämmelser, enligt gällande
områdesbestämmelser.
c. Tillbyggnad inom ramen för de villkor som
bestämts i bindande förhandsbesked.
d. Tillbyggnad utanför detaljplan och
områdesbestämmelser.
e. Tillbyggnad av byggnad som behövs för
teknisk anläggning utanför detaljplan och
områdesbestämmelser.
Besluta om bygglov för annan ändring av en
byggnad än tillbyggnad inom ramen för de
föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i
följande åtgärder:
a. Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller
delvis för väsentligen annat ändamål inom
område med detaljplan eller
områdesbestämmelser.
b. Inredande av någon ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal för handel, hantverk
eller industri, inom område med detaljplan,
områdesbestämmelser samt utanför
detaljplan och områdesbestämmelser.
c. Byte av färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller andra åtgärder

inget annat särskilt anges.
Vid bedömning av om frågan behöver
prövas av nämnden tas bland annat
hänsyn till om åtgärden till exempel
innebär påverkan på en byggnad som har
ett särskilt värde ur kulturhistorisk
synpunkt.

PBL 9 kap. 2 §
3a-c

BI/AC BMK
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som avsevärt påverkar byggnadens yttre
utseende.

d.
Besluta om bygglov i fråga om andra anläggningar
än byggnader inom ramen för de föreskrifter som
anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL för att anordna,
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
följande åtgärder, inom område med detaljplan,
områdesbestämmelser samt utanför detaljplan och
områdesbestämmelser:
a. Upplag- och materialgårdar
b. Fasta cisterner
c. Murar och plank
d. Parkeringsplatser utomhus
e. Transformatorstation
Besluta om bygglov i fråga om att sätta upp, flytta
eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

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

BI/AC BMK

BI/AC BMK

Besluta om bygglov i fråga om åtgärder av
säsongskaraktär inom ramen för de föreskrifter
som anges i 9 kap. 33 § PBL,

PBL 9 kap. 8 §
första stycket 1
och 16. Kap 7
§ samt
PBF 6 kap. 3-4
§§
PBL 9 kap. 9
§, PBL 9 kap.
33 §

Beslut om förlängning av handläggningstid

PBL 9 kap 27 § BI/AC BMK

Ingen volymgräns satt på fasta cisterner.
Bedömningen görs utifrån om den anses
vara betydande påverkan på omgivningen
eller inte, i varje enskilt fall. Om
betydande påverkan är det nämndbeslut.

BI/AC BMK
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Beslut om lov får verkställas tidigare än 4 veckor,
om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver
det.
Besluta 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.
Besluta om marklov inom ramen för föreskrifterna
i 9 kap 35 § PBL
Rätt att vid beslut om bygglov eller marklov medge
mindre avvikelse från detaljplan eller
områdesbestämmelser.
Godkänna ändringar av lovritningar i bygglov som
beslutats av myndighetsnämnden vid
myndighetsnämndens sammanträde, inom ramen
för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§
PBL och 9 kap. 33 § PBL . Ändringarna får ej avse
volymökning eller ändringar som väsentligen
ändrar byggnadens karaktär eller påverkan på
omgivningen.
Besluta om villkorsbesked inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap. 19 § PBL
Att om en ansökan om bygglov, marklov,
rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en
viss tid.

PBL 9. kap
42.a§ andra
stycket

BI/AC BMK

PBL 9 kap. 10 § BI/AC BMK

PBL 9 kap. 1113 §§
PBL 9 kap 31,
35 §§

BI/AC BMK

PBL 9 kap. 2 §

BI/AC BMK

BI/AC BMK

PBL 9 kap. 19 § BI/AC BMK
PBL 9 kap. 2122 §§ första
stycket

BI/AC BMK
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Att avvisa en ansökan som trots föreläggande
enligt 9 kap 22 § första stycket PBL är så
ofullständig att den inte kan prövas i sak.
Beslut om att avslå en ansökan om lov eller
negativt förhandsbesked i de fall det är uppenbart
att åtgärden eller åtgärderna som avses inte kan
Medges.
I 2. Genomförande bygg/rivning

PBL 9 kap. 22
§ andra stycket

BI/AC BMK

PBL 9.kap. 17,
30-31, 33-33a,
34-35 §§
Lagrum
PBF 6 kap. 10
§ första stycket

Delegat
BI/AC BMK

Att avvisa en anmälan som trots föreläggande
enligt 6 kap. 10 § första stycket PBF är så
ofullständig att den inte kan prövas i sak.

PBF 6 kap. 10
§ andra stycket

BI/ AC BMK

Beslut om förlängning av handläggningstid
anmälan

PBL 9 kap 45 § BI/AC BMK

Beslut om att kontrollansvarig inte krävs.
Beslut om att kontrollansvarig krävs.

PBF 7 kap 5 §
PBF 7 kap 5 §
sista stycket

BI/AC BMK
BI/AC BMK

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag

PBL 10 kap.4

BI/AC BMK

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig
åtgärd enligt 6 kap. 10 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid.

Besluta att tekniskt samråd krävs.

Vidaredel.

Kommentar

§
PBL 10 kap.
13 §

BI/AC BMK
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PBL 10 kap.
22 § första
stycket 1
PBL 10 kap.
22 § första
stycket 2

BI/AC BMK

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens
tillsynsarbete som innefattar för byggherren
bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd
(vite eller åtgärd) beslutas av nämnden

PBL 10 kap.
23-24§§

BI/AC BMK

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs
någon kontrollplan

PBL 10 kap.
27 § och 11
kap. 8 §

BI/AC BMK

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 §
inte behövs något tekniskt samråd.
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

-

ge de upplysningar om krav enligt annan
lagstiftning som behövs

BI/AC BMK
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Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för kontrollen

PBL 10 kap.
18 §

BI/AC BMK

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt
slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§
PBL

PBL 10 kap.
29 §

BI/AC BMK

Beslut att ett byggnadsverk får tas i bruk, trots att
slutbesked inte har getts
I 3. Tillsyn och påföljder
Besluta att fastighetsägare ska vidta åtgärder för att
tomten ska vara i vårdat skick inom ramen för 8
kap. 15-16 §§ PBL

PBL 10 kap.
34-37 §§
Lagrum

BI/AC BMK

Besluta att fastighetsägare inte behöver vidta
åtgärder för att tomt/byggnad ska vara i vårdat
skick inom ramen för 8 kap. 14-16 §§ PBL

PBL 11 kap. 5 § BI /TING/
AC BMK

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

PBL 11 kap. 7 § BI/AC BMK

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

PBL 11 kap. 9 § BI/AC BMK

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

PBL 11 kap.
17 §

PBL 11 kap.
19 §

Delegat
BI /TING/
AC BMK

Vidaredel.

Kommentar
TING gällande skymmande växtlighet i
trafiksäkerhetssynpunkt.
TING gällande skymmande växtlighet i
trafiksäkerhetssynpunkt.

Anmälningsplikt till FC och AC.

BI/AC BMK
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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

PBL 11 kap.
18 §

BI/AC BMK

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd,
även förbud som förenas med vite

PBL 11 kap.
30-32a §§

BI/AC BMK

Beslut om förbud mot användning av
byggnadsverk om byggnadsverket har
säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite

PBL 11 kap.
33 § 1

BI/AC BMK

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

PBL 11 kap.
33 § 2

BI/AC BMK

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom
ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL

PBL 11 kap.
34 §

BI/AC BMK

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

PBL 11 kap.
35 §

BI/AC BMK

Omedelbar anmälningsplikt till nämndens
ordförande, FC samt AC BMK.
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Beslut att ansöka om handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap.
8 § eller när någon har underlåtit att utföra arbete
eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller
henne enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL

PBL 11 kap.
39 §

BI/AC BMK

I 4. Taxa enligt PBL m m
Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med
tillämpning av gällande plan- och bygglovtaxa.

Lagrum

Delegat
BI/AC BMK

I 5. Enkelt avhjälpta hinder
Beslut angående undanröjande av enkelt avhjälpta
hinder.

Lagrum
PBL 8 kap 2
och 12 §§

Delegat
BI/AC BMK

I 6. ÄPBL: Bygglov – äldre plan och
bygglagen
Bevilja bygglov för att uppföra eller väsentligen
ändra murar och plank.
Bevilja bygglov för att anordna eller väsentligt
ändra parkeringsplatser utomhus.

Lagrum

Delegat

8 Kap 2 §
punkt 7 ÄPBL
8 kap 2 §
punkt 8 ÄPBL

BI/AC BMK

PBL 12 kap.
8-11 §§
Beslutad planoch bygglovtaxa

Vidaredel.

Kommentar
Storfors och Karlskoga har varsin taxa

Kommentar

Vidaredel.

Kommentar

BI/AC BMK
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Bevilja bygglov för omfärgning av byggnader, byte
av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt
ändringar av byggnader som avsevärt påverkar
deras yttre utseende.

Bevilja bygglov för uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller ljusanordningar.
Bevilja bygglov för kompletteringsåtgärder.
Bevilja tidsbegränsat bygglov och bygglov för
åtgärd av säsongskaraktär.
Bevilja rivningslov inom detaljplan eller
områdesbestämmelser.
Bevilja marklov inom detaljplan eller
områdesbestämmelser.
Rätt att vid beslut om bygglov eller marklov medge
mindre avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser.
Bevilja bygglov inom ramen för de villkor som
bestämts i bindande förhandsbesked.
I 7. ÄPBL: Bygganmälan – äldre plan och
bygglagen
Medgivande att påbörja byggnadsarbete eller
rivningsarbete tidigare än 3 veckor efter bygganmälan.
Beslut om att rivningsplan inte behöver inges.

8 kap 3 §
första stycket
punkt 1 och i
enlighet med 6
§ första stycket
punkterna 1
och 2 ÄPBL
8 kap 3 §första
stycket punkt 2
och 7 § ÄPBL
8 kap 13 §
ÄPBL
8 kap 14 och
14a §§ ÄPBL
8 kap 8 och 16
§ § ÄPBL
8 kap 9 och 18
§ § ÄPBL
8 kap 11, 12
och 18 § §
ÄPBL
8 kap 34 §
ÄPBL
Lagrum

BI/AC BMK

9 kap 2 §
ÄPBL

BI/AC BMK

9 kap 4 §
ÄPBL

BI/AC BMK

BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
Delegat

Vidaredel.

Kommentar
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Beslut om undantag från kravet på byggsamråd.
Beslut om kontrollplan samt ändring av
kontrollplan.
Beslut om undantag från kravet på kontrollplan.
Utfärdande av slutbevis. Meddela användningsförbud.
Godkännande av rivningsplan.
Godkännande av kvalitetsansvarig för visst arbete.
Beslut om att annan kvalitetsansvarig ska utses.
Beslut om förbud att fortsätta byggnadsarbeten m
m och användningsförbud.
I 8. ÄPBL: Enkelt avhjälpta hinder – äldre
plan- och bygglagen
Beslut angående undanröjande av enkelt avhjälpta
hinder.
I 9. ÄPBL: Taxa enligt PBL m m – äldre
plan och bygglagen
Bestämmande av avgift i varje särskilt fall.

9 kap 7 §
ÄPBL
9 kap 9 §
ÄPBL
9 kap 9 §
ÄPBL
9 kap 10 §
ÄPBL
9 kap 12 §
ÄPBL
9 kap 14 §
ÄPBL
9 kap 15 §
ÄPBL
10 kap 3 och
16 § § ÄPBL
Lagrum

BI/AC BMK

17 kap 21 a §
ÄPBL
Lagrum

BI/AC BMK

2 § Taxa enligt
PBL m m

BI/AC BMK

BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
BI/AC BMK
Delegat

Delegat

Vidaredel.

Omedelbar anmälningsplikt till nämndens
ordförande, FC samt AC BMK.
Kommentar

Vidaredel.

Kommentar
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J. Bostadsanpassning
J 1. Bostadsanpassning
Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. upp till
0,5 basbelopp

Lagrum
1- 24§§ LBB

Delegat
FHS

Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. upp till
10 prisbasbelopp

1-24§§ LBB

BI/AC BMK

Avslag om bostadsanpassningsbidrag m.m.

1-24§§ LBB

BI/AC BMK

Kommentar
Syftar till att kunna fatta beslut i enklare
ärenden ex vis borttagning av trösklar,
och montering av stödhandtag
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K. Gaturenhållning och skyltning
K 1. Tillstånd/Dispens
Lagrum
Besluta i ärende om tillstånd till skyltning varigenom 5 § LSGS
allmänheten avvisas från visst område av betydelse
för friluftslivet.

Delegat
AC T/F rätt att
vidaredelegera

Vidaredel.
TING rätt att
vidaredelegera
till TH
TING rätt att
vidaredelegera
till TH

Kommentar

Besluta i ärende om tillstånd att ha tavla, skylt,
inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam,
propaganda eller liknande ändamål varaktigt uppsatt
utomhus.

6 § LSGS
Förordning.
(1998:929)
2-6 §§

AC T/F rätt att
vidaredelegera

Besluta i ärende om tillstånd att sätta upp anordning
som informerar om affärsrörelse eller annan
verksamhet på platsen eller anslagstavla för
meddelanden om kommunala angelägenheter.
Medgivande att inte ta bort affisch eller annan
tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda
eller liknande ändamål inom fyra veckor.

7 § LSGS
FGS
2-6 §§

AC T/F rätt att
vidaredelegera

TING rätt att
vidaredelegera
till TH

Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.

9 § LSGS
FGS
2-6 §§

AC T/F rätt att
vidaredelegera

TING rätt att
vidaredelegera
till TH

Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift för
prövning.

LSGS
Förordning.
(1998:903)

AC T/F rätt att
vidaredelegera

TING

Förordning (1998:903) om avgifter för
prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning

K 2. Tillsyn
Besluta om föreläggande eller förbud i
tillsynsärende.
K 3. Yttrande
Avge yttrande till länsstyrelsen eller annan
myndighet som prövar ärende om
tillstånd/dispens/medgivande till skyltning m.m.

Lagrum
12 §§ LSGS

Delegat
AC T/F rätt att
vidaredelegera
Delegat
AC T/F rätt att
vidaredelegera

Vidaredel.
TING

Kommentar

Vidaredel.
TING/TH

Kommentar

Lagrum

Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.

Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.

Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.
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L. Trafikfrågor
L 1. Trafikfrågor
Rätt att förordna parkeringsvakt.

Lagrum

Vidaredel.
TING

Utfärda och förnya generella eller lokala
parkeringstillstånd för handikappade.

Delegat
AC T/F rätt att
vidaredelegera
AC T/F rätt att
vidaredelegera

Utfärda dispens från lokala trafikföreskrifter i högst
ett år.

AC T/F rätt att
vidaredelegera

Avge yttrande över tillstånd för begagnande av
offentlig plats.

AC T/F rätt att
vidaredelegera

TING rätt att
vidaredelegera
till TH
TING rätt att
vidaredelegera
till TH
TING rätt att
vidaredelegera
till TH

Utfärda nyttokort.

KF 2003-0227 32 §

AC T/F rätt att
vidaredelegera

Flytta fordon.

SFS 1982:129

AC T/F rätt att
vidaredelegera

Kommentar
Beslutet ska dokumenteras

TING rätt att
vidaredelegera
till TH

TING rätt att
vidaredelegera
till TH

Lag om flyttning av fordon i vissa fall
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M. Övrig lagstiftning/Frågor
M 1. Färdigställandeskydd
Prövning av behov av färdigställandeskydd inom
ramen för 1-4 §§ Lag om färdigställandeskydd SFS
214:227
M 2. Hissar och andra motordrivna
anordningar
Medgivande att använda anordning även om smärre
brister har påträffats.

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra
motordrivna anordningar
M 3. Funktionskontroll av
ventilationssystem
Besluta om föreläggande mot ägare till byggnader
som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av ventilationssystem.
Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt
inom ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns
särskilda skäl)

Lagrum
3 § 1:a stycket,
1:a och 2:a
meningen,
SFS 214:227
Lagrum

Delegat
BI/AC BMK

Vidaredel.

Delegat

Vidaredel.

10 § SFS
1999:371

BI/AC BMK

PBF (8 kap. 8
§ och 5 kap. 9
§)
Lagrum

BI/AC BMK
Delegat

PBF 5 kap. 1-7 BI/AC BMK
§§ och kap. 3 §
(samt 11 kap.
19-20 §§ PBL)
BFS 1991:36,
BI/AC BMK
4§

Kommentar
Prövning av behov av
färdigställandeskydd inom ramen för 1-4
§§ Lag om färdigställandeskydd (SFS
214:227) .
Kommentar
Förordning (1999:371) om kontroll av
hissar och vissa andra motordrivna
anordningar i byggnadsverk

Vidaredel.

Kommentar
Fattas kapitel i laghänvisning

Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om Funktionskontroll av
Ventilationssystem,
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M 4. Boverkets byggregler BFS 1993:57
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.

Lagrum

Vidaredel.

BBR 1:22

Delegat
BI/AC BMK

Kommentar
Boverkets byggregler

M 5. Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryck
2010:28, om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder)
Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt

Lagrum

Delegat

Vidaredel.

Kommentar

BFS 2010:28,
EKS 7, 2 §

BI/AC BMK

M 6. Fastighetsbildningslagen,
Anläggningslagen och Ledningsrättslagen
Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut
eller gränsutmärkning

Lagrum

Delegat

SFS 1970:988
15 kap 11 §
SFS
1973:1149
30 §
SFS
1973:1144
28§

Ordförande
Ersättare: Vice
ordf.

Europeiska Byggstandarder

Vidardel.

Kommentar
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Anläggningslag (1973:1149)
Ledningsrättslag (1973:1144)
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N 7. Övriga frågor
Förtroendevaldas deltagande i externa kurser,
konferenser, resor upp till två dagar för enskild
aktivitet.

Representation och uppvaktningar på nämndens
vägnar som överstiger 6 % av prisbasbeloppet.

Lagrum

Delegat
Vidaredel.
För ordförande:
Vice
ordförande

Kommentar
Över två dagar för enskild aktivitet
beslutas av nämnden. Interna kurser
anordnat av kommunen är verkställighet.

För övriga
förtroendevalda i
nämnden:
Ordförande
Ersättare:
Vice
ordförande
Ordförande
Ersättare:
Vice
ordförande

Frågor om ersättningar till förtroendevalda regleras i ersättningsreglementet.

Riktlinjer för representation och
uppvaktningar, fastställda av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska följas. Representation
understigande 6 % av prisbasbeloppet
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