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Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente
Sammanfattning
Enlig Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) så ska kommunerna utöva tillsyn över
verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursoner över vissa koncentrationsgränser
sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och
som tillsammans med andra kemiska ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda
sprängämnen. Kommunen ska kontrollera att försäljningen endast sker till personer med
tillstånd. I tillsyn ingår även att kontrollera att de förpackningar som innehåller
sprängämnesprekursorer och som omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt.
I Herrljunga kommun ingår inte tillsynen enligt denna lagstiftning i någon nämnds
reglemente. I propositionen till lagen anges att kontrollen lämpligen ska ske tillsammans
med tillsynen över kemikalielagstiftningen. Det är idag inom bygg- och miljönämnden
ansvar att bedriva tillsyn inom kemikalielagstiftningen och förvaltningens föreslag är att
reglementet för Bygg- och miljönämnden revideras så att tillsyn enligt Lag om
sprängämnesprekursorer (2014:799) ingår i nämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-15
Lag om sprängämnesprekursorer
Bilaga SKL Cirkulär sprängämnesprekursorer
Reglemente bygg och miljö reviderad 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna revidering av bygg- och miljönämndens
reglemente i enlighet med upprättat förslag.
Carola Adolfsson
T.F. Miljöchef
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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Bakgrund
I ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism antogs en i Sverige 2014
en lag om sprängämnesprekursorer (2014:799). Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen
som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen kan
användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen.
Lagstiftningen är ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism och syftar
till att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen. För att begränsa allmänhetens
tillgång till sprängämnesprekursorer får försäljning endast ske till enskilda som erhållit
tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan.
Kommunerna ska enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) utöva tillsyn av
verksamheter där försäljning av väteperoxid, nitrometan och salpeter över vissa
koncentrationsgränser sker. Kommunen ska då kontrollera att försäljningen endast sker till
personer med tillstånd. I tillsyn ingår även att kontrollera att de förpackningar som
innehåller sprängämnesprekursorer och som omfattas av restriktioner är märkta på ett
korrekt sätt.
De verksamhetstyper som kan bli föremål för kontroll är t.ex. färg- och järnhandlare,
byggvaruhus, hobbybutiker och eventuellt apotek. Hurvida dessa verksamheter i Herljunga
säljer aktuella substanser till enskilda har miljöenheten ingen uppfattning om. Antagligen är det
få tillsynsobjekt och kommer inte att ta mycket tid i anspråk. Kontrollerna behöver heller inte
göras varje år.

Ekonomisk bedömning
För att inte tillsynen ska betunga kommunens ekonomi behöver även ett beslut om taxa för
tillsyn av sprängämnesprekursorer tas. I nuläget är det förvaltningens uppfattning att det
finns ett begränsat antal ekonomiska aktörer som eventuellt kan tillhandahålla
sprängämnesprekursorer till allmänheten i Herrljunga kommun.
Juridisk bedömning
Kommunen är enligt lagen om sprängämnesprekursorer skyldiga att utföra tillsyn enligt
lagen och ingår inte tillsyn i någon nämnds reglemente kan inte kommunen uppfylla sin
skyldighet.
Samverkan
Ej aktuellt.
Motivering av förslag till beslut
I propositionen till lagen anges att kontrollen lämpligen ska ske tillsammans med tillsynen
över kemikalielagstiftningen. Det är idag inom Bygg- och miljönämnden ansvar att bedriva
tillsyn inom kemikalielagstiftningen och av detta skäl föreslås att tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer ingår i nämndens ansvarsområde och skrivs in i reglementet.
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Ärende 4
Inriktning
Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag,
stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.
Herrljunga kommuns vision är: VÅGA-VILJA-VÄXA.
Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.
Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:
Herrljunga kommun
- är en kommun där det är gott att leva!
- är en långsiktigt hållbar kommun!
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- har en välskött kommunal ekonomi!
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet
Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara
behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl
mellan nämnder som mellan förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

Inledande bestämmelser
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.
Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga
nämnder.
Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.
Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret.
Bygg- och miljönämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag, samordna den
fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.
I kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och fastställda funktionsansvar.
Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt
planerings- och uppföljningsansvar.
Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och då komma att fatta beslut
inom nämnds verksamhetsområde.
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Reglementets roll
1 § Reglementets roll
Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i kommunallagen och dels föreskrivs i speciallagstiftning,
i reglemente för kommunstyrelse och berörda nämnder samt gemensamt reglemente för nämnder, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker
från detta reglemente gäller den bestämmelsen.
Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Nämndens ansvar omfattar inte sådan verksamhet, som inom i detta reglemente angivna
verksamhetsområde, särskilt ålagts annan.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden
2 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområden
Bygg- och miljönämnden fullgör;
−
−
−
−
−
−

kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste tillsynen över
byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen
kommunens tillsynsuppgifter inom ramen för miljöbalken, smittskyddslagen och
livsmedelslagen
kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, LSO
kommunens uppgifter enligt lag om sprängämnesprekursorer
övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för
plan- och byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet eller räddningstjänsten
övriga uppgifter som enligt annan tillsynslagstiftning skall fullgöras av kommunal nämnd och
där kommunfullmäktige lägger tillsynsansvaret på nämnden

Bygg- och miljönämnden har i övrigt följande uppgifter;
−
−
−
−
−
−
−

upprättar detaljplaner med enkelt planförfarande
upprättar på kommunstyrelsens uppdrag övriga detaljplaner
medverkar inom sina fackområden i kommunens översiktsplanering
ansvarar för kommunens adressregister samt att hålla de statliga byggnads- och
lägenhetsregistren uppdaterade.
bedriver utbildning i förebyggande brandskyddsarbete
geografiskt informationssystem (GIS)
energi- och klimatrådgivning inom ramen för tilldelade medel för detta ändamål.

Bygg- och miljönämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt;
2
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−
−
−
−
−
−
−
−

Miljöbalken
Livsmedelslagen
Smittskyddslagen
Plan- och bygglagen (ej översiktlig planering)
Lagen om skydd mot olyckor
Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Tobakslagen, - Tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler
Lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunens ansvar inom Tobakslagen ligger under socialnämndens ansvar.
Kommunens ansvar inom Tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler, åligger
bygg- och miljönämnden.
Bygg- och miljönämnden beslutar om
−

−
−
−

antagande, ändring eller upphävande av detaljplan samt områdesbestämmelser, då
bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. Förutsättning för nämndens befogenhet
är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar
exploateringssamverkan. Befogenheten innefattar också rätt att förlänga eller förnya
detaljplanens genomförandetid.
Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens
utgång mot fastighetsägarens bestridande
i ärenden som rör adresser samt namn på gator, kvarter och liknande
om dispenser från bestämmelser i kommunens renhållningsordning och lokala föreskrifter till
skydd för människors hälsa och miljö.
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Lag om Sprängämnesprekursorer (2014:799) - Utskriven från www.infosoc.se

Lag om Sprängämnesprekursorer (2014:799)
Författningstext
Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande.

Lagens innehåll
1 § Lagens innehåll
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer2.

Uttryck i lagen
2 § Definitioner
Med ämne, blandning, tillhandahållande, införsel, användning, enskild person, misstänkt transaktion,
ekonomisk aktör och sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner avses i denna lag detsamma som
i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

Tillstånd
3 § Tillstånd
Trots förbudet i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 får enskilda personer
ges tillstånd att förvärva, införa, inneha och använda väteperoxid, nitrometan och salpetersyra, och blandningar
som innehåller dessa ämnen, över de koncentrationsgränser som anges i bilaga I till Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 98/2013.

4 § Tillståndsprövning
Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten).

Införsel
5 § Införsel
Behörig myndighet enligt artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 är den
myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsyn
6 § Tillsynsansvar
En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 98/2013 följs inom kommunen.

7 § Rätt till upplysningar och handlingar
En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde till lokaler där den ekonomiska aktören bedriver sin verksamhet.
https://databas.infosoc.se/lag/4523/skrivut
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Detta gäller dock inte utrymmen som utgör någons bostad.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras.

8 § Bemyndiganden
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 98/2013 ska följas.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

9 § Upphävd genom 2018:582
Nationell kontaktpunkt
10 § Nationell kontaktpunkt
Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

Avgifter
11 § Tillståndsprövning och tillsyn
Avgift får tas ut för tillståndsprövning och tillsyn enligt denna lag. Straff och förverkande

12 § Brott mot förbud
Den som bryter mot förbudet i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 genom
att tillhandahålla, förvärva, inneha eller använda sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, utan
att tillstånd enligt 3 § denna lag meddelats, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen begås av
oaktsamhet döms det till böter.
Om ett brott enligt första stycket är att anse som grovt är straffet fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett särskilt stor mängd,
annars varit av särskilt farlig art eller inneburit en betydande risk för att sprängämnesprekursorerna hade
kunnat komma till brottslig användning.

13 § Underlåtelse att rapportera misstänkta transaktioner
Den som inte rapporterar misstänkta transaktioner eller försök till sådana eller betydande försvinnanden eller
stölder i enlighet med artikel 9.3 eller 9.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 döms till
böter eller fängelse i högst sex månader. Om gärningen begås av grov oaktsamhet döms det till böter.

14 § Ringa fall
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt denna lag.
Till ansvar enligt 12 § första stycket eller enligt 13 § döms det inte om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt
brottsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

15 § Förverkande
https://databas.infosoc.se/lag/4523/skrivut
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En sprängämnesprekursor som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är
uppenbart oskäligt. Även utbyte av ett sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.
Om en sprängämnesprekursor enligt denna lag förklaras förverkad, får även dess förpackning förklaras
förverkad.

16 § Förverkande
Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att
förebygga brott enligt denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. I stället för egendomen får dess värde
förklaras förverkat.

Överklagande
17 § Överklagande
Tillståndsmyndighetens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

18 § Besluts giltighet
Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd gäller omedelbart om inget annat anges i beslutet.

Bemyndigande
19 § Bemyndigande
Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande en förvaltningsmyndighet eller en kommun, får meddela
föreskrifter om
1. uppgifter som en ansökan om tillstånd ska innehålla,
2. hantering av tillstånd,
3. erkännande av tillstånd som meddelats av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater enligt artikel
7.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013,
4. tillsyn,
5. avgiftens storlek för tillstånd enligt denna lag, och
6. märkning av förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner.
Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna lag när det gäller kommunernas
tillsynsverksamhet.

ikraftträdande och övergångsbestämmelser
[2014:799]
Denna lag träder i kraft den 2 september 2014.
[2017:769]
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
https://databas.infosoc.se/lag/4523/skrivut
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2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

Fotnoter
1. Prop. 2013/14:144, bet. 2013/14:FöU11, rskr. 2013/14:324.

https://databas.infosoc.se/lag/4523/skrivut
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Avdelningen för juridik
Anna Marcusson

Räddningstjänst
Miljöskydd och naturvård
Juridik
Kommunstyrelsen

Ny lag om sprängämnesprekursorer
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer,
d.v.s. kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med
andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning
(98/2013) av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, nedan EU-förordningen. Från samma dag gäller även förordning (2014:880)
om sprängämnesprekursorer som innehåller vissa kompletterande bestämmelser.
Bakgrund
EU-förordningen är ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism
och syftar till att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa
allmänhetens tillgång till utgångsämnen för detta - så kallade sprängämnesprekursorer.
Förordningen är direkt tillämplig i Sverige. För svenskt vidkommande har dock krävts
vissa kompletterande bestämmelser om utpekande av myndigheter och sanktioner för
överträdelse av förordningen. Den nya lagen innehåller även bestämmelser om tillsyn,
bestämmelser om vilka myndigheter som svarar för olika frågor samt vissa bemyndiganden. Samtliga ämnen som förekommer i bilagorna till EU-förordningen om
sprängämnesprekursorer regleras redan på ett eller annat sätt i befintlig svensk lagstiftning. De regler som finns syftar i huvudsak till att förebygga olyckor och att
skydda människors hälsa och miljön vid hantering av ämnena. Eftersom ingen av de
befintliga lagarna bedömdes passa för de nya bestämmelserna har de nya reglerna
förts in i en helt ny lag. Den nya regleringen tar varken sikte på kemikaliernas miljöfarlighet eller risker relaterade till explosion. Syftet är, som framgår ovan, att minska
möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen.
Regleringens innehåll för kommunalt vidkommande
EU-förordningen innehåller en bilaga I med ämnen som inte får tillhandahållas till,
införas, innehas eller användas av enskilda personer. Sverige har utnyttjat en möjlighet att ersätta förbudet med ett tillståndssystem för väteperoxid, nitrometan och salpetersyra över vissa koncentrationsgränser som även dessa framgår av bilaga I.
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För svensk del innebär detta att ekonomiska aktörer som tillhandahåller enskilda personer angivna ämnen över koncentrationsgränserna ska kräva att de enskilda personerna uppvisar tillstånd innan de tillhandahålls produkterna (art. 4.7 i EU-förordningen).
Vidare ska ekonomiska aktörer som tillhandahåller enskilda personer sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner se till att det på förpackningen tydligt anges
att produkten omfattas av restriktioner enligt artiklarna 4.1, 4.2 eller 4.3. Vid behov
ska den ekonomiska aktören fästa en lämplig etikett på förpackningen (artikel 5 i EUförordningen).
Med ekonomiska aktörer avses varje fysisk eller juridisk person eller offentligt
organ eller grupp av sådana personer/och eller organ som levererar produkter eller tillhandahåller tjänster på marknaden. Med enskilda personer avses varje fysisk person
som agerar i syften som inte är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke. Uttrycken finns i EU-förordningens artikel 3.
Kommunen som tillsynsmyndighet
Mot bakgrund av bl.a. att de ekonomiska aktörer som berörs av reglerna är spridda
över landet och kommunernas tidigare erfarenhet av tillsyn över märkning av kemikalier har kommunerna fått tillsynsansvar enligt den nya lagen.
Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver
att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och salpeter utöver uppgivna koncentrationsgränser. Tillstånden till enskilda ges
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan.
Tillsyn ska även avse att de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer
som omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt. Märkningskravet finns i art.
5 och innebär att det på förpackningen tydligt anges att enskilda personers förvärv,
innehav eller användning av produkten omfattas av restriktioner - förbud (art 4.1),
krav på tillstånd (art. 4.2) eller registrering (art. 4.3).
Kommissionen har utarbetat en vägledning till EU-förordningen som bl.a. innehåller
föreslagen märkning. Regeringen och MSB har även fått ett bemyndigande att utfärda
nationella föreskrifter om märkning, men har ännu inte utfärdat några sådana föreskrifter. Den svenska texten i Kommissionens vägledning lyder ”Privatpersoners köp,
innehav och användning omfattas av restriktioner”. Ytterligare information finns på
MSB:s hemsida www.msb.se/prekursorer under rubriken ”Märkning av sprängämnesprekursorer”. Där finns även information om vilka produkter om inte omfattas av förordningen och således inte heller av märkningskravet.
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Begäran om upplysningar, tillträde m.m.
För att utöva tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att på begäran få de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har även rätt att få tillträde till lokaler där den ekonomiska aktören bedriver sin verksamhet. Detta gäller
dock inte utrymmen som utgör någons bostad. Polismyndigheten ska lämna den hjälp
som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får meddela
de förelägganden som behövs för att EU-förordningen ska följas. Föreläggandena får
förenas med vite. Bestämmelserna finns i 7-8 §§ lagen om sprängämnesprekursorer.
Med stöd av 12 § i den nationella förordningen får en kommun meddela närmare föreskrifter om tillsyn enligt 6 § lagen om sprängämnesprekursorer.
Samarbete mellan kommuner
Lagen om sprängämnesprekursorer innehåller en möjlighet för kommuner att samarbeta som motsvarar miljöbalkens reglering i samarbetsfrågan. En kommun kan således
träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som kommunen har enligt
lagen helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Det kan även uppdras åt en
anställd i den andra kommunen att fatta beslut på kommunens vägnar, i visst ärende
eller en grupp av ärenden. Bestämmelserna och vissa särskilda regler om begränsningar, jäv och anmälan av beslut finns i 9 § lagen om sprängämnesprekursorer.
Allmänna utgångspunkter på avgifter för tillsyn
Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn enligt lagen. Med
stöd av 19 § 2 st. i lagen bemyndigas kommunerna att meddela föreskrifter om tillsynsavgifternas storlek.
Utgångspunkten i förarbetena (prop. 2013/14:144 s. 93) är att den som orsakar en
kostnad också ska betala för den. När det gäller avgiftskonstruktionen för tillsynsavgifter framhålls i förarbetena (a. prop.) bl.a. att avgifterna ska motsvara en tydlig
motprestation från tillsynsorganets sida., stödja syftet med tillsynen och ge incitament
till avsedda beteenden hos tillsynsorganet och objektansvariga samt vara enkla, lättbegripliga och förutsägbara för de objektansvariga.
I förarbetena uppmärksammas vidare den kommunala självkostnadsprincipen som
framgår av 8 kap. 3 c kommunallagen.
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all verksamhet som kommuner (eller landsting)
bedriver, vare sig det är fråga om frivillig eller specialreglerad verksamhet. Principen innebär att
kommuner och landsting, om det inte i speciallagstiftning finns bestämmelser som begränsar eller utökar avgiftsuttaget för viss verksamhet, inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna
för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller. Detta innebär att det
totala avgiftsuttaget för en verksamhet inte får överstiga de totala kostnaderna för verksamheten under
längre tid. Kommunen kan därmed få full kostnadstäckning genom uttag av avgifter. Systemet kan dock
innebära att viss avgiftsskillnad uppstår mellan olika kommuner. Den avgiftsskillnad som kan uppstå
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vid tillsynen av aktuella sprängämnesprekursorer är dock inget specifikt för just den här typen av verksamhet, utan förekommer även inom andra områden där kommunerna får ta ut avgifter, exempelvis tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen. Med hänsyn till den kommunala självstyrelsen och då kommunerna
bör få full kostnadstäckning för nya obligatoriska uppgifter som staten pålagt dem måste, enligt regeringens mening, en viss avgiftsskillnad accepteras.

Samma principer gäller för avgiftsuttag enligt miljöbalken.
Några allmänna utgångspunkter för taxan och dess tillämpning såsom likställighetsprincipen, förbud mot retroaktivitet, möjlighet att överklaga beslut om taxan, delegering av beslutanderätt, avgiftsbeslut i enskilda ärenden och möjlighet att överklaga
dessa finns i SKL:s cirkulär 10:27 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel.
Avgiftsbeslut i enskilda fall
Vilka moment som ingår i tillsynen har inte berörts i förarbetena. Både förberedelser
och avslutande arbete kopplat till ett enskilt tillsynsbesök bör som regel vara avgiftsgrundande.
Frågor om överklagande av avgiftsbesluten berörs inte i propositionen. Överklagande
av avgiftsbeslut enligt miljöbalken, t.ex. med anledning av utförd kemikalietillsyn
överklagas till länsstyrelse, 16 kap. 1 § och 19 kap. 1 § 2 st. miljöbalken.
Avgiftsbeslut i enskilda fall efter tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
överklagas i brist på uttryckliga anvisningar till förvaltningsrätt. De olika avgifterna
torde således kunna överklagas till olika instanser och besluten bör utformas med hänsyn till detta.
Vad kan avgiftsbeläggas
Vi föreslår två grundalternativ för taxekonstruktion. Antingen årsavgift som inkluderar ett planenligt kontrollbesök åtminstone vart tredje år eller endast timavgift för all
kommunal kontroll.
Om kommunen är osäker på hur mycket tid som kommer att åtgå för kontrollen är det
möjligt att börja med timavgifter och därefter, när erfarenheter om tillsynens omfattning erhållits, gå över till ett system med fasta årsavgifter.
Vi rekommenderar fasta årsavgifter vid regelbundet återkommande tillsyn och i övriga
fall timavgifter. I begreppet tillsyn lägger vi in även förarbete och efterarbete i samband med besöket.
Kommunerna kommer inte att hantera tillståndsärenden och någon avgift för sådan
hantering föreslås inte.
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Hur ska kontrollen organiseras?
I propositionen (s. 86) anges att kontrollen lämpligen ska ske tillsammans med tillsynen över kemikalielagstiftningen. Ett skäl för detta är att kommunerna redan i dag bedriver tillsyn enligt bl.a. CLP-förordningen 1.
Syftet med regleringen är som nämnts varken kemikaliernas miljöfarlighet eller
explosionsrisk. Kommunen har frihet att organisera sin verksamhet och kan lägga tillsynen på den nämnd som passar bäst med hänsyn till hur tillsynen avses bedrivas. Här
kan både erfarenhet av tillsyn och avgiftsbeslut liksom erfarenhet av kontakter med
MSB värderas.
Förarbetena nämner inget om med vilka intervaller kontrollen ska utföras. MSB har
inte heller uttalat något om med vilka intervall tillsyn bör ske. Det finns inte möjlighet
att på samma sätt som gäller för tillsyn enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen klassificera anläggningarna utifrån risk. Eftersom lagens ändamål ytterst är att
hindra terrordåd behöver detta värderas när kontrollen planeras. En treårig återkomsttid motiveras närmast av hur praxis sett på frågan om en schabloniserad motprestation
för att det ska anses vara fråga om en avgift, till skillnad från en skatt.
Tillsynen enligt lagen behöver finnas med i ansvarig nämnds tillsynsplanering, något
krav på att det ska finnas med i tillsynsplan enligt miljötillsynsförordningen finns
dock inte.
Hur ska kontrollen utföras?
Kommunernas uppgift är att ansvara för tillsynen av att bestämmelserna i EU-förordningens artiklar 4.7 och 5 följs. Det som ska kontrolleras är (I) om de ekonomiska
aktörerna kräver tillstånd i samband vid försäljning till enskilda samt (II) att märkningen av sprängämnesprekursorerna skett på rätt sätt.
Närmast till hands för att kontrollera (I) är att tillsynsmyndigheten vid besök säkerställer att de ekonomiska aktörerna har kunskap om reglerna och rutiner för att begära tillstånd. Märkningskravet (II) torde enkelt kunna kontrolleras visuellt i samband med
tillsynsbesök.
De verksamhetstyper som kan bli föremål för kontroll är t.ex. färg- och järnhandlare,
byggvaruhus, hobbybutiker och eventuellt apotek i den utsträckning dessa säljer aktuella substanser till enskilda.
Det bör noteras att om den som saluför en produkt är en s.k. primärleverantör är det
Kemikalieinspektionen som har tillsyn över märkningen. Om produkten samtidigt är
en sprängämnesprekursor så är kommunen tillsynsmyndighet över märkningen enligt
lagen om sprängämnesprekursorer.
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
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I de fall tillsynen utförs i samband med kemikalietillsynen är vår uppfattning att tiden
för olika tillsynsåtgärder bör specificeras. Någon generell rabatt för att tillsynen samordnas bör inte utgå. En generell möjlighet att justera avgiften i vissa fall finns i
taxan.
Underlag för utformning av taxa enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Nedanstående förslag till utformning av taxa är inget normalförslag, utan ett underlag
för lokala bedömningar i kommunerna. Det är mycket viktigt att utformningen av
taxorna i kommunerna anpassas efter förutsättningarna i respektive kommun.
Inledande bestämmelser
1 §. Avgift enligt denna taxa erläggs för x-nämndens verksamhet enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer.
Avgiftsskyldig
2 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.
Alternativ 1

3 §. Årsavgift inklusive ett tillsynsbesök (i de fall det görs planenligt
tillsynsbesök en gång vart tredje år) uttas med
……kr/år
För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras avgift
med ……kr/timme
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand
efter utfört sådant tillsynsbesök.
Alternativ 2
Tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till
enskilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer …….kr/timme
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får x-nämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller
efterskänka avgiften.
Denna taxa träder i kraft den 1 xxx 20XX.

_________________________________
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Frågor i anledning av cirkuläret kan ställas till:
Handläggare Thomas Forsberg, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad,
tel. 08-452 78 82, thomas.forsberg@skl.se
Förbundsjuristen Anna Marcusson, Avdelningen för juridik, tel. 08-452 45 49,
anna.marcusson@skl.se

Förarbeten till lagen om sprängämnesprekursorer finns i Ds 2013:39, upprättad av
Försvarsdepartementet och prop. 2013/14:144. Nationellt ansvarig myndighet är
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. På myndighetens hemsida
www.msb.se/prekursorer finns viss ytterligare information.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik

Germund Persson

Anna Marcusson
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Revidering av delegationsordning för miljöenheten och plan- och
byggenheten
Sammanfattning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Med
anledning av det antogs ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen” i
kommunfullmäktigen den 10 december 2019. Då det är ny lagstiftning inom
livsmedelsområdet och både lagstiftningen och taxan innehåller ett antal nya begrepp så
behöver även delegationsordningen inom livsmedelsområdet revideras.
Det har även gjorts ändringar i inledningen och i avsnitt 1.1 - 1.9 i delegationsordningen, för
att rätta till felaktiga hänvisningar till kommunallagen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-14
Delegationsordning för miljöenheten och plan- och byggenheten
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden antar förslaget på delegationsordning
för miljöenheten och plan-och byggenheten. Den nya delegationsordningen föreslås gälla
fr.o.m. 30 januari 2020.

Carola Adolfsson
t.f Miljöchef
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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Bakgrund
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Med
anledning av det antogs en ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen” i
kommunfullmäktigen den 10 december 2019. Den 14 november beslutade även regeringen
om förändringar i flera förordningar med anledning av den nya EU-förordningen.
Bygg- och miljönämnden har beslutat om delegation inom livsmedelsområdet. Syftet är att
avlasta nämnden rutinärenden så att utrymme finns för mer omfattande behandling av
principiella ärenden. Det möjliggör även en effektivare kommunal förvaltning genom att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Då det är ny lagstiftning inom
livsmedelsområdet och både lagstiftningen och taxan innehåller ett antal nya begrepp så
behöver även delegationsordningen inom livsmedelsområdet revideras för att
överensstämma med taxan och lagstiftningen.
I det nya föreslaget har förändringar gjorts för att anpassa delegationsordningen till den nya
taxan och lagstiftningen. Delegationsordningen baseras på SKR:s föreslag till ny
delegationsordning inom livsmedelsområdet.
Det har även gjorts ändringar i inledningen och i avsnitt 1.1 - 1.9 för att hänvisningarna ska
överensstämma med aktuell kommunallag.
Juridisk bedömning
Om delegationsordningen inte revideras behöver alla beslut inom livsmedelsområdet
beslutas i nämnden och därmed förlängs handläggningstider och nämnden får hantera
ärenden av rutinartad karaktär.
Samverkan
Samverkan ej aktuell.
Motivering av förslag till beslut
Miljöenheten föreslår att delegationsordningen revideras för att handläggningen av ärenden
inom livsmedelsområdet blir kortare och för att avlasta Bygg- och miljönämnden ärenden
av rutinartad karaktär.
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Delegationsordning
För Miljöenheten och Plan- och byggenheten

Inledning

Ärende 5

Nedan följer bygg- och miljöämndens delegering av beslutsbefogenheter
enligt 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 §§ kommunallagen
(2017:725).
Enligt nämndens beslut äger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sina
beslutsbefogenheter till anställd vid förvaltningen. Förvaltningschefens
vidaredelegation ska dokumenteras.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid
nästkommande nämndsammanträde.
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.

1.1

Syfte

Syfte med delegation är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s k
rutinärenden, för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom
att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

1.2

Regler för delegering

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän skall få fatta
beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet.
Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d v
s främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Det är i 6 kap. 37
§ kommunallagen som delegationsrätten slås fast. Möjligheten att delegera
begränsas dock av 38 § i samma kapitel: ”38 § Beslutanderätten får inte
delegeras när det gäller
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.”
” Om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger
skall ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande, trots att
ärendetypen är delegerad. Nämnden kan när som helst återkalla eller
ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat
delegationsbeslut.

1.3

Beslutsrätt

I denna delegationsordning omfattar beslutsrätten såväl positiva som
negativa beslut vilket bland annat innebär att avslag på ansökningar
beträffande inrättande av enskilda avlopp, värmepumpar, ansökan om

dispens från sophämtning mm inte kräver nämndens beslut.

1.4

Ärende 5

Yttrande till annan myndighet

Delegation krävs då beslut som karaktäriseras som myndighetsutövning mot
enskild skall fattas. Att avge yttrande till annan myndighet anses också
innefatta sådana självständiga bedömningar att fråga är om verklig
beslutanderätt, trots att beslutet inte kan överklagas. I denna
delegationsordning omfattar yttranderätten endast vissa, särskilt utpekade,
yttranden av mindre vikt. I de fall yttranderätten delegeras omfattar den
såväl tillstyrkan som avstyrkan av förslaget.

1.5

Kvalitetssäkring

I syfte att kvalitetssäkra handläggningen på enheten har alla handläggare
möjlighet att samråda med kollegor eller tjänstemän med specialistfunktion.
Samråd ska ske i beslut av karaktären föreläggande och förbud men kan
utgå om särskilda skäl föreligger. I beslut av mer rutinmässig karaktär
såsom dispens från sophämtning, kan samrådet ske i erforderlig omfattning.
Syftet med samråd är att få en enhetlig bedömning i delegationsbesluten.
Handläggarna har ett ansvar att diskutera fram policy i respektive
beslutstyper som delegaterna sedan kan följa. Delegaten undertecknar alltid
beslutet.

1.6

Åtgärder som inte behöver delegeras

De åtgärder som räknas upp nedan är inte beslut i kommunallagens mening
utan innebär ren verkställighet och behöver därför inte delegeras. Åtgärden
ska dock handläggas enligt Bygg- och miljöenhetens fastställda
handläggningsrutiner.


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



Översända överklagande av beslut som inkommit i rätt tid och inte
omprövas, till högre instans. (Ett överklagande som inkommit för sent
skall avvisas, vilket är en form av beslut. Ett beslut där rättelse av
skrivfel skall ske eller som skall omprövas innebär också beslut. Se
vidare nedan. Yttrande till högre instans i samband med överlämnande
kan handläggare inte göra på egen hand).



Anmälan om misstänkta brott till polis eller åklagare, samt begäran om
överprövning av åklagarens beslut om att lägga ner förundersökningen
eller att inte väcka åtal.



Att tillkalla polis enbart som skydd. (Polismans hjälp, s.k.
handräckning, för att komma in i lokaler etc. kräver delegation, se
vidare nedan.)

1.7

Anmälan av beslut till nämnd

Delegationsbeslut fattade med stöd av 6 kap. 37 § ska med stöd av 6 kap. 40
§ anmälas till nämnden. I de fall nämndens ordförande eller ledamot med
stöd av 6 kap. 39 § har fattat beslut i brådskande ärenden, skall dessa beslut
anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde.

Ärende 5
1.8

Vem är delegat?

Beslut som är delegerat till ordföranden får vid dennes frånvaro fattas av
vice ordföranden.
Beslut som är delegerat till bygg- och miljöchef får vid dennes frånvaro
fattas av denne utsedd ersättare.
Med förvaltningschef, miljöchef, miljöinspektör, kommunarkitekt och
bygglovingenjör menas vederbörande handläggare som enligt
befattningsbeskrivning ska handlägga ärendet.

1.9

Överklagan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av Kommunallagen 13
kap. 1-15 § (s.k. laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i
respektive lag eller förordning (s.k. förvaltningsbesvär). Överklagande
genom laglighetsprövning sker inom tre veckor från den dag då justering
tillkännagetts på kommunens anslagstavla av protokollet från det
sammanträde vid vilket delegationsbeslutet anmäldes. Vid
förvaltningsbesvär räknas överklagningstiden tre veckor från det att
klagande fått ta del av beslutet.

Ärende

Lagrum

Ärende 5
Delegat

Allmänna ärenden
Besluta i ärenden inom nämndens ansvarsområde i de fall beslut Kommunallag Ordförande eller
i ärendet är så brådskande att nämndens beslut inte kan
en (1991:900) vid förhinder för
avvaktas
6 kap. 36 §
denne, vice
ordförande
Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet
prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den,
om inte annat följer av andra eller tredje stycket.
Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att
myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om
hur man överklagar.
Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom
överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall
pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet
vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat
beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen
kom in till den högre instansen

Förvaltningsla Förvaltningschef
gen 24 §
Miljöchef
Miljöinspektör
Kommunarkitekt
Bygglovingenjör
Handläggare

Utdömande av vite m.m.

Viteslagen 6 § Förvaltningschef
Miljöchef
Miljöinspektör
Kommunarkitekt
Bygglovingenjör
Handläggare

Beslut om kungörelsedelgivning

Delgivningslag Förvaltningschef
en 49 §
Administratör

Rättelse av beslut som fattats av delegat

Förvaltningsla Aktuell delegat
gen 26 §

Omprövning av beslut som fattats av delegat

Förvaltningsla Aktuell delegat
gen 27 §

Plan- och byggärenden
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden
finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan

PBL 5 kap. 2
och 5 §§

Kommunarkitekt

Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får
lämnas senare än inom fyra månader

PBL 5 kap. 4 § Kommunarkitekt

Beslut att göra anmälan till inskrivnings-myndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om
prövning enligt 6 kap. 5 § PBL har väckts i nämnden

PBL 6 kap. 6 § Bygglovingenjör

Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9
kap. 30-32a §§ PBL i följande ärenden:

PBL 9 kap. 2 § Bygglovingenjör
första stycket
1 och 2

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

Bygglovingenjör

b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor,
hantverk eller industri.

Bygglovingenjör

c) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus som inte hänför sig till
rad- eller kedjehusbebyggelse.

Bygglovingenjör

d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.

Bygglovingenjör

e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad.

Bygglovingenjör

f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader.

Ärende 5
Bygglovingenjör

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

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

h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare
lokal för handel, hantverk eller industri

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

i) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende

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

j) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett
PBL 9 kap. 8 § Kommunarkitekt
byggnadsverk eller ett bebyggelse-område som avses i 8 kap. 13 första stycket
§ PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller
2b)
områdesbestämmelser
k) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven PBL 9 kap. 2 § Bygglovingenjör
bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdes- första stycket
bestämmelser
1 och 2
l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller
materialgårdar (p.2) fasta cisterner (p.4), murar och plank samt
transformatorstationer (p.7)

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

m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller
ljusanordningar

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

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i
9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av byggnad som från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större
värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning

PBL 9 kap. 10 Bygglovingenjör
§

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

PBL 9 kap. 11- Bygglovingenjör
13 §§

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov

PBL 9 kap. 14 Bygglovingenjör
§

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

PBL 9 kap. 19 Bygglovingenjör
§

Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1
stycket ej ska ske, då särskilda skäl föreligger

PBL 9 kap. 24 Bygglovingenjör
§

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller PBL 9 kap. 27 Bygglovingenjör
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio
§
veckorna
Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 PBL 9 kap. 33 Bygglovingenjör
kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har stöd i en
§
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller
mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen

PBL 10 kap. m.m. anmälan, genomförande av åtgärder
m.m.
Beslut att, om en anmälan av 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 Bygglovingenjör
§ först stycket

Beslut att avvisa anmälan om föreläggande enligt 6 kap. 5 §
första stycket inte följs och anmälan är så ofullständig att
anmälan inte kan handläggas i sak.

PBF 6 kap. 10 Bygglovingenjör
§ andra
stycket
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Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har
lämnat sitt uppdrag

PBL 10 kap.
13 §

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

PBL 10 kap.
22 § första
stycket 1

Bygglovingenjör

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar PBL 10 kap.
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det
22 § första
enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd
stycket

Bygglovingenjör

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet

PBL 10 kap.
23-24 §§

Bygglovingenjör

PBL 10 kap.
27-28 §§ och
11 kap. 8, 1920 §§

Bygglovingenjör

-

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

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

Bygglovingenjör

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan PBL 10 kap.
18 §

Bygglovingenjör

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för kontrollen

PBL 10 kap.
29 §

Bygglovingenjör

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

PBL 10 kap.
34-37 §§

Bygglovingenjör

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked
lämnats

PBL 11 kap.

Bygglovingenjör

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

PBL 11 kap 7
§

Bygglovingenjör

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

PBL 11 kap. 9 Förvaltningschef
§
Bygglovingenjör

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

PBL 11 kap.
17 §

Bygglovingenjör

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter PBL 11 kap.
på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av
18 §
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för
uppdraget

Bygglovingenjör

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

PBL 11 kap.
30-32 §§

Bygglovingenjör

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

PBL 11 kap.
33 § 1

Bygglovingenjör

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

PBL 11 kap.
33 § 2

Bygglovingenjör

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

PBL 11 kap.
34 §

Bygglovingenjör

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

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten PBL 11 kap.
för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att
39 §
utföra arbete eller vidta en åtgärd som har föreslagits honom eller
henne enligt 1 kap. 19-24 §§ PBL
Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av
kommunens plan- och bygglovtaxa

PBL 12 kap.
8-11 §§ och
kommunens
plan- och
bygglovtaxa
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Bygglovingenjör

Bygglovingenjör

Plan- och byggförordningen m.m.
Bestämma - i kontrollplan eller genom särskilt beslut – att krav på PBF 3 kap. 21 Bygglovingenjör
omfattande ändringar av andra delar än den direkt berörda av en §
byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt
Förelägga den som äger eller ansvarar för en motordriven
PBF 8 kap. 6
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)
Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 16 §
Beslut om anstånd med besiktning i fall det finns särskilda skäl
enligt 3 kap.17 §

Bygglovingenjör

Boverkets
Bygglovingenjör
föreskrifter
och allmänna
råd (BFS
2011:12, med
ändringar
omtryckt i BFS
2012:11 H 14)
om hissar och
andra
motordrivna
anordningar

Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna
anordningar

PBF 5 kap. 8- Bygglovingenjör
16 §§ med
tillhörande
föreskrifter
(samt 11 kap.
33§ 1 PBL)

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

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

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt inom ramen för Boverkets
Bygglovingenjör
föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda skäl)
föreskrifter
och allmänna
råd om
funktionskontr
oll av
ventilationssys
tem och
certifiering av
sakkunniga
funktionskontr
ollanter, BFS
2011:16 OVK
1, Ändrad
2012:6 OVK
2, 4 §BFS
1991:36, 4 §

Boverkets byggregler, BFS 2011:6, omtryck 2014:3
Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt

BBR 1:21

Bygglovingenjör

Ärende 5

tillfreds-ställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet
från annan synpunkt

Boverkets föreskrifter 2011:10, omtryckt
2013:10, 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

BFS
2013:10,EKS
9, 3 §

Bygglovingenjör

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan
fastighetsbildning sker.

FBL 4 kap. 25 Kommunarkitekt
§

Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark
och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt

FBL 5 kap. 3 § Kommunarkitekt
tredje stycket

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning

BL 14 kap. 1 a Kommunarkitekt
§ första
stycket 3-7

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

Bygglovingenjör
Kommunarkitekt

Anläggningslagen
Företräda myndighetsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan
gemensamhetsanläggning inrättas

AL 21 §

Kommunarkitekt

Godkännande av beslut eller åtgärd

AL 30 §

Kommunarkitekt

Företräda myndighetsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan upplåtelse av
ledningsrätt sker

LL 19 §

Kommunarkitekt

Godkännande av beslut eller åtgärd

LL 28 §

Kommunarkitekt

Ledningsrättslagen

Lag (2014:320) om färdigställandeskydd
Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad av småhus som inte ska
användas för permanent bruk

LFS 3 § första Bygglovingenjör
stycket andra
meningen

Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad m.m.

LFS 3 § första Bygglovingenjör
stycket första
meningen

Miljöbalkens område
Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. MB
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna

2 kap. 2-9 §§, Miljöchef
26 kap. MB
Miljöinspektör

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat
beslutsunderlag, 6 kap. MB
Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet 6 kap. 4 § MB Miljöchef
om miljökonsekvensbeskrivning
Miljöinspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat samråd
om betydande miljöpåverkan

Ärende 5

6 kap. 5 § MB Miljöchef
Miljöinspektör

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs 6 kap. 8 § MB Miljöchef
tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende
12 § FMKB
Miljöinspektör
Avge yttrande om MKB i samband med att MKB för plan eller
program upprättas eller med anledning av att MKB för plan eller
program upprättats

6 kap. 12-14
Miljöchef
§§ MB och 8 § Miljöinspektör
FMKB

Skydd av områden, 7 kap. MB
Besluta om bifall till ansökningar om strandskydds-dispens med
nedan angivna särskilda skäl:

7 kap. § 18 c
MB

Bygglovingenjör
Miljöchef
Miljöinspektör

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

7 kap. 22 §
första
respektive
andra stycket
MB,
kommunens
vattenföreskrifter

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart
över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB

2 kap. 9 §
MTF

Miljöchef
Miljöinspektör

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar

betydelse för strand-skyddets syften,
• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid

vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och

utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt

intresse som inte kan tillgodoses utanför området, till
exemplet infrastrukturanläggning, anpassning för bättre
tillgång för funktionshindrade, åtgärder för bland annat
friluftslivet eller,
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket

angeläget intresse. Innebär att det måste vara frågan om
mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre
unika till sin karaktär

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i den
s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om
miljöfarlig verksamhet

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

Avge yttrande till länsstyrelse i anmälningsärende angående
mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet

21 § 3, 22 och Miljöchef
26 §§ FMH
Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett

13 § första
Miljöchef
stycket 1 FMH Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning

13 § första
Miljöchef
stycket 2 FMH Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning
än sådan till vilken vattentoalett är ansluten inom de delar av
kommunen där tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

13 § fjärde
Miljöchef
stycket FMH, Miljöinspektör
lokala
föreskrifter för

att skydda
människors
hälsa och
miljön
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Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan
avloppsanordning än sådan som kräver tillstånd

13 § andra
stycket FMH

Miljöchef
Miljöinspektör

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

14 § FMH

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd till värmepumps-anläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där
tillstånd krävs enligt skyddsföreskrifter för vattentäkter

17 § första
Miljöchef
stycket andra Miljöinspektör
meningen
Handläggare
FMH,
skyddsföreskri
fter för
vattentäkter

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

17 § första
stycket första
meningen
FMH

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

37 § FMH,
Miljöchef
lokala
Miljöinspektör
föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön

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

38 § FMH

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område
med detaljplan eller områdes-bestämmelser där tillstånd krävs
enligt kommunens lokala föreskrifter

39 § FMH,
Miljöchef
lokala
Miljöinspektör
föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta annan
toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

40 § första
Miljöchef
stycket 3
Miljöinspektör
FMH, lokala
föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturlig
gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med
detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens
lokala föreskrifter

9 kap. 12 §
Miljöchef
MB, 40 §
Miljöinspektör
första stycket
2 FMH, lokala
föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna ett
upplag inom vissa områden för att skydda ytvattentäkter och
enskilda grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

9 kap. 12 §
Miljöchef
MB, 40 §
Miljöinspektör
första stycket
5 FMH, lokala
föreskrifter för
att skydda
människors
hälsa och
miljön

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala Lokala
Miljöchef
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, om det är föreskrifter för Miljöinspektör

uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger

att skydda
människors
hälsa och
miljön
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Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada

2 kap 31 § 2
MTF

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig
miljöskada

2 kap. 31 § 2- Miljöchef
3 MTF, 10
Miljöinspektör
kap. 14 § MB,
18-21 §§ FAM

Besluta i anmälningsärende om avhjälpande åtgärd med
anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan medföra
ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna

28 § FMH

Miljöchef
Miljöinspektör

Vattenverksamhet, 11 kap. MB
Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av
vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol i ärende om tillstånd för mark-avvattning

11 kap. 9 a-b Miljöchef
och 13 §§ MB, Miljöinspektör
21 § FVV

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12
kap. 6 § MB

12 kap. 6 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

14 kap. 9 §
tredje stycket
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14
kap. MB
Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida
kemiska och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av
14 § SNFS
bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde eller i
1997:2
tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller
allmänna lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbeten

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta i ärende om anmälan om spridning av
bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, och områden
större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt med undantag
för åkermark

11 § SNFS
1997:2

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta i ärende om undantag från informations-plikten för den
som avser att sprida bekämpnings-medel på områden där
allmänheten får färdas fritt

13 och 16 §§
SNFS 1997:2

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta i tillsynsärende om skydd mot vatten-förorening vid
hantering av brandfarliga vätskor

NFS 2003:24

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som
Förordningen Miljöchef
innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) om Miljöinspektör
fluorerade
Handläggare
växthus-gaser
och ozonnedbrytande
ämnen
Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCBprodukter i byggnader och anläggningar.

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

Miljöchef
Miljöinspektör

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

2
k Miljöchef
ap. 19 § 5-9, 2 Miljöinspektör
kap 31§ 5-6

och samt 2
kap 32-33 §§
MTF
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Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller
på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall

15 kap. 18 §
tredje och
fjärde
styckena MB

Besluta i ärende om anmälan om kompostering eller annan
45 § AF
återvinning/annat bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare
Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Besluta om undantag vad avser latrin

Lokala
Miljöchef
renhållningsfö Miljöinspektör
reskrifter
Handläggare

Besluta om undantag vad avser samkompostering av latrin och
komposterbart hushållsavfall

Lokala
Miljöchef
renhållningsfö Miljöinspektör
reskrifter
Handläggare

Besluta om undantag vad avser slam

Lokala
Miljöchef
renhållningsfö Miljöinspektör
reskrifter
Handläggare

Besluta om utökat slamsugningsintervall

Lokala
Miljöchef
renhållningsfö Miljöinspektör
reskrifter
Handläggare

Besluta om gemensam sopbehållare

Lokala
Miljöchef
renhållningsfö Miljöinspektör
reskrifter
Handläggare

Besluta om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, latrin och slam Lokala
Miljöchef
för permanentboende och deltidsboende
renhållningsfö Miljöinspektör
reskrifter
Handläggare
Besluta om undantag vad avser egen behandling av
hushållsavfall

Lokala
Miljöchef
renhållningsfö Miljöinspektör
reskrifter
Handläggare

Besluta om undantag från renhållningsföreskrifter för kommunen
om synnerliga skäl föreligger

Lokala
Miljöchef
renhållningsfö Miljöinspektör
reskrifter
Handläggare

Tillsyn, 26 kap. MB
Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som
nämnden ansvarar för

26 kap. 9 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

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

26 kap. 13 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta att förena föreläggande eller förbud med vite om högst
50 000 kr.

26 kap. 14 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot
någon i egenskap av ägare m m till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivningsregistret

26 kap. 15 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

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

26 kap. 19 §
tredje stycket
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

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

26 kap. 21 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt

26 kap. 22 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör
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ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och
dess verkningar som behövs för tillsynen
Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att
överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen
är slutförd

26 kap. 22 §
tredje stycket
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

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

26 kap. 26 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

24 kap. 8 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt
kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens
tillämpningsområde

27 kap. 1 §
MB,
kommunens
taxa

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i
enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa

Kommunens
taxa

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Tillstånds giltighet, omprövning m m, 24 kap. MB
Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut

Avgifter, 27 kap. MB

Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 9 kap. 5 §
överklagas
FAPT

Miljöinspektör
Handläggare

Tillträde m.m., 28 kap. MB
Besluta att meddela förbud vid vite av högst 2 000 kronor att
rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som
behöver sättas ut vid undersökningar

28 kap. 1 och
7 § MB

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter,
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel för att
myndighetens uppgifter ska kunna utföras

28 kap. 1 och
8 §§ MB

Miljöchef
Miljöinspektör

30 kap. 3 §
MB

Miljöchef
Miljöinspektör

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som
behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om
animaliska biprodukter och de föreskrifter som meddelats med
stöd av lagarna, de EU och EG bestämmelser som kompletteras
av lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU och EGbestämmelserna

22 § LL

Miljöchef
Miljöinspektör

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.

23 § LF

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det
föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om
varans värde kan antas understiga 1000 kronor

24 § första
och andra
styckena LL,
34 § LF

Miljöchef
Miljöinspektör

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
Besluta om miljösanktionsavgift upp till 25 000 kr
Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska särskilt
redovisas för nämnden.

Livsmedelsområdet m.m.
Livsmedelslagen (2006:804)
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Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på
24 § tredje
Miljöchef
ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av stycket LL, 34 Miljöinspektör
ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL
§ LF
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 27 § LL
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om
förutsättningar för sådan begäran föreligger

Miljöchef
Miljöinspektör

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

33 § LL

Miljöchef
Miljöinspektör

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

26 § LL

Miljöchef
Miljöinspektör

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och
sanktioner
Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att (EU) 2017/625 Miljöchef
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.
Art 138 2 c
Miljöinspektör
Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på
marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt
förbjuda att de återsänds till den avsändande medlemsstaten
eller beordra att de återsänds till den avsändande
medlemsstaten

(EU) 2017/625 Miljöchef
Art 138 2 d
Miljöinspektör

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

(EU) 2017/625 Miljöchef
Art 138 2 e
Miljöinspektör

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och
destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna används för
andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för

(EU) 2017/625 Miljöchef
Art 138 2 g
Miljöinspektör

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

(EU) 2017/625 Miljöchef
Art 138 2 h
Miljöinspektör

Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens
verksamhet och, i förekommande fall, de webbplatser som
aktören driver eller använder, läggs ner under en lämplig
tidsperiod,

(EU) 2017/625 Miljöchef
Art 138 2 i
Miljöinspektör

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde

30 c LL och
39 a – 39 g
LF

Miljöchef
Miljöinspektör

8 § LF

Miljöchef
Miljöinspektör

Livsmedelsförordningen (2006:813)
Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det
behövs av livsmedelshygieniska skäl

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
(FAOKL)
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift

3-6 §§ FAOKL Miljöchef
Kommunens Miljöinspektör
taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

10 § FAOKL
Kommunens
taxa

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål
och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.

11 § FAOKL

Miljöchef
Miljöinspektör

Ärende 5

Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad
påvisats.

11 a §
FAOKL

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta om att minska beloppet för avgiften under de
förutsättningar som anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625.

12 a § 1 st
FAOKL

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska tas ut om beloppet
är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till
kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna
från avgiften.

12 a § 2 st
FAOKL

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta om avgift för registrering.

13-14 §§
FAOKL

Miljöchef
Miljöinspektör

12 §
Förordning
2006:812

Miljöchef
Miljöinspektör

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som
23 § LFAB
behövs för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats 12 § FFAB
med stöd av lagen, de EU och EG -bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd
EU och EG bestämmelserna

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det
föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om
varans värde kan antas understig 1000.kronor

25 § LFAB

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 27 § LFAB
kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för
sådan begäran föreligger

Miljöchef
Miljöinspektör

Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av
livsmedel som importeras från ett tredjeland
Besluta om avgift för importkontroll

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

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en
verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan
om registrering har gjorts, eller brister när det gäller att uppfylla
krav på journalföring eller annan dokumentation

30 a – 30 e §§ Miljöchef
LFAB
Miljöinspektör

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

33 § LFAB

Miljöchef
Miljöinspektör

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig
kontroll av foder och animaliska biprodukter
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare 3-6 §§ FAOKF Miljöchef
och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt Kommunens Miljöinspektör
taxa
beslut om årlig kontrollavgift
Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

11 § FAOKF
Kommunens
taxa

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs
efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den
påstådda bristen.

12 § 1 st
FAOKF

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande
efterlevnad påvisats.

(EU) 2017/625 Miljöchef
art 79.2 c
Miljöinspektör
12 § 2 st
FAOKF

Besluta, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 2017/625, att avgift inte
ska tas ut i ett enskilt fall om beloppet är så lågt att ett uttag

13 a § FAOKF Miljöchef
Miljöinspektör
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skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget
och de totala förväntade inkomsterna från avgiften.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
(LIVSFS 2017:2)
Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c §
samt undersökningsprogram och dess parametrar,
provtagningspunkter och frekvensen av normal respektive
utvidgad undersökning.

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

Miljöchef
Miljöinspektör

Vissa övriga ärenden
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för
åtgärder mot radon och andra åtgärder i bostäder

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta
hem för vård och boende som drivs av en enskild eller
sammanslutning

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna
sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter
och liknande verksamheter

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotelloch pensionatsrörelse

Miljöchef
Miljöinspektör
Handläggare

Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för
sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för.

31 § SSL 16
§§ SSF

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde
• med anledning av anmälan av verksamhet i vilken
solarium upplåts till allmänheten
• i övrigt

32 § SSL
16 § SSF
8 och 13 §§
SSMFS
2008:36

Miljöchef
Miljöinspektör

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

16 a § SSF,
Kommunens
taxa

Miljöchef
Miljöinspektör

Utöva tillsyn av rökfria miljöer i sådana lokaler som inte är
2, 4 och 20 §§ Miljöchef
upplåtna endast till personal samt i lokaler enligt 4 § tobakslagen, Tobakslagen Miljöinspektör
samt meddela de förelägganden och förbud som behövs för att
säkerställa lagens efterlevnad.

Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar:
AF

Avfallsförordningen

AL

Anläggningslagen

BBR

Boverkets Byggregler

BFA

Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om hissar och andra motordrivna
anordningar

BFFV

Boverkets föreskrifter om
funktionskontroll av ventilationssystem

Ärende 5

BFS

Boverkets författningssamling

BL

Byggnadslag

BVL

Lagen om tekniska egenskaper på
byggnadsverk

DF

Delgivningsförordningen

DL

Delgivningslagen

FAM

Förordningen om allvarliga miljöskador

FAOKF

Förordningen om avgifter för offentlig
kontroll av foder och animaliska
biprodukter

FAOKL

Förordningen om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

FAPT

Förordningen om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken

FBL

Fastighetsbildningslag

FFAB

Förordning om foder och animaliska
biprodukter

FKHMA

Förordningen om kontroll av hissar och
vissa andra motordrivna anordningar

FL

Förvaltningslagen

FMH

Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

FMKB

Förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA

Förordningen om
miljösanktionsavgifter

FOAS

Förordningen om anmälan för samråd

FOS

Förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

FVV

Förordningen om vattenverksamhet
m.m.

KL

Kommunallagen

LB

Lagen om byggfelsförsäkring

LFAB

Lagen om foder och animaliska
biprodukter

Ärende 5
LFBE

Lagen och förordningen om
brandfarliga och explosiva varor

LIVSFS

Livsmedelsverkets föreskrifter

LF

Livsmedelsförordningen

LL

Livsmedelslagen

MB

Miljöbalken

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

MTF

Miljötillsynsförordningen

NFS

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

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen

PBF

Plan- och byggförordningen

PBL

Plan- och bygglagen

PCB

Polyklorerade bifenyler

RF

Renhållningsföreskrifter för Herrljunga
kommun

SFS

Svensk författningssamling

SLVFS

Livsmedelsverkets författningssamling

SNFS

Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning av kemiska
bekämpningsmedel

SSF

Strålskyddsförordningen

SSL

Strålskyddslagen

SSMFS

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
om solarier

TF

Tryckfrihetsförordningen

Ärende 6
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
Emil Hjalmarsson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR B 158/2019 DPL
Sid 1 av 2

Planbesked Dpl Förskola Herrljunga 2:3 o del av 2:154 Skogslund
Sammanfattning
En ansökan om planbesked från Bildningsnämnden för fastigheten Herrljunga 2:3 samt del av 2:154
inkom 2018-10-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-19 KS§190 att uppdra Bygg och miljönämnden att ta fram en
ny detaljplan för förskola på fastigheten Herrljunga 2:3 samt del av 2:154
Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka de kommande åren enligt SCB:s prognoser. En
fortsatt utbyggnad av förskola i Herrljunga tätort är nödvändig för att klara behovstäckning. Mark
behöver planläggas för ytterligare en förskola i Herrljunga tätort.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till ny bebyggelse i två vångar i form av förskola på
fastigheterna Herrljunga 2:2 samt del av Herrljunga 2:154.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-14
Karta planområde
Protokoll KS§190 - 2018-11-19
Förslag till beslut
Plan- och byggenheten uppmanas att upprätta detaljplan för förskola på fastigheten Herrljunga
2:3 samt del av 2:154

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 6
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
Emil Hjalmarsson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR B 158/2019 DPL
Sid 2 av 2

Bakgrund

Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka de kommande åren enligt SCB:s prognoser. En
fortsatt utbyggnad av förskola i Herrljunga tätort är nödvändig för att klara behovstäckning. Mark
behöver planläggas för ytterligare en förskola i Herrljunga tätort.
Genom planförslaget skapas förutsättningar för förskola i Herrljunga tätort och förslaget är i linje
med övergripande kommunala dokument.
Planområdet är centralt beläget i syd/östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl service
som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms lämpligt för bebyggelse i två våningar.
Planändringen har delvis stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse,
medför inte en betydande miljöpåverkan och är inte av betydande intresse för allmänheten.
Eftersom att inte planen helt har stöd i översiktsplanen bedöms den enligt 5 kap 7 § PBL
genomföras med utökat förfarande.
Kommunfullmäktige beslutar om antagande.

Ekonomisk bedömning
Planmkostnader tas ut i samband med bygglov
Miljökonsekvensbeskrivning

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning
av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken.
Inga riksintressen eller områden med särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten
berörs av den planerade förändringen av markanvändningen inom planområdet.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2:2 ska miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (MB) 5:3 iakttas
vid planering och planläggning. Planen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna överskrids.

Samverkan
Samverkan är inte aktuellt.
Motivering av förslag till beslut
Genom planförslaget skapas förutsättningar för förskola i Herrljunga tätort och förslaget är
i linje med övergripande kommunala dokument.

Ärende 6

Ärende 6
~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid 19

2018-11-19

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 190

DNR KS 201/2018

Begäran om planändring för ny förskola i Herrljunga kommun

Sammanfattning
Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka de kommande åren enligt SCB:s
prognoser. En fortsatt utbyggnad av förskolan i Herrljunga tätort är nödvändig för att
klara behovstäckning. Mark behöver planläggas för ytterligare en förskola i
Herrljunga tätort. Kornmunarkitekt Emil Hjalmarsson har presenterat trealternativa
placeringar för ny förskola;
l. Östergården Västra,
2. Horsby Etapp 2,
3. Skogslund/Skoghälla
Alternativ tre förordas av kornmunarkitekt och förvaltning. Lokaliseringsalternativen
är utredda för att säkerställa att lämplig mark reserveras och läggs in i detaljplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-12
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-1 O
Bildningsnämnden § 91/2018-08-27
Förskoleplanering Herrljunga lokaliseringsalternativ

Förslag till beslut
Bildningsnämndens förslag till beslut:
• Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att reservera
mark för ny förskola i Herrljunga tätort, enligt alternativ 3.

Beslutsg§ng
Ordföranden frågar om bildningsförvaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.

Kommunstyrelsens beslut
l. Mark för ny förskola i Herrljunga tätort reserveras i enligt alternativ 3,
Skogslund/Skoghälla.

Justerandes s1gn

Utdragsbestyrkande

Ärende 7
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
Emil Hjalmarsson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR B 159/2019 313
Sid 1 av 2

Ansökan om planbesked för bostäder och industri, Ljung 1:7
Sammanfattning
En ansökan om planbesked för fastigheten Ljung 1:7 inkom 2019-06-10.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan för
Ljung 1:7 2019-12-16 KS §203
Ansökan om planbesked syftar till att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i form av
villor samt flerbostadshus och tomter för industriändamål på fastigheten Ljung 1:7. Genom
föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det
möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset
utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-14
Karta Planområde
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämden uppmanar Plan-och byggenhete att upprätta detaljplan för Ljung
1:7.

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 7
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
Emil Hjalmarsson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR B 159/2019 313
Sid 2 av 2

Bakgrund
En ansökan om planbesked för fastigheten Ljung 1:7 inkom 2019-06-10 Ansökan om
planbesked syftar till att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i form av villor samt
flerbostadshus och tomter för industriändamål på fastigheten Ljung 1:7. Genom föreslagen
markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att
bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål
att öka antalet invånare.
Ekonomisk bedömning
Plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren. Alla kostnader som
uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av exploatören, vilket
inbegriper anläggande av ny gata, gatubelysning och VA-ledningar.
Juridisk bedömning
Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse,
medför inte en betydande miljöpåverkan och saknar intresse för allmänheten. Planen
bedöms därmed, enligt 5 kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande. Bygg- och
miljönämnden kan besluta om antagande.
Motivering av förslag till beslut
Ansökan om planbesked syftar till att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i form av
villor samt flerbostadshus och tomter för industriändamål på fastigheten Ljung 1:7. Genom
föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det
möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset
utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare

o

Ärende 7

Plan- och byggenheten
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Meddelande 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-18

IUFT:===== 1,o:lu~

Sid 7

DNR KS 24/2019906

KS § 176

Internkontro11 2020 för Herrljunga kommun
Sammanfattning

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten i den kommunala
verksamheten.Senast under oktober månad ska respektive nämnd fastställa en
upprättad internkontrollplan för det kommande året. Kommunstyrelsen ska samla
alla nämnders internkontrollplaner och fastställa helheten inklusive
kommunstyrelsensegen internkontroll. I samband med årsbokslutet sker
uppföljning av föregående års genomförda kontroll till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad2019-11-05
Tekniska nämnden § 69/2019- 10-03
Socialnämnden

§ 80/20

1 9- 1 0-0 1

Bygg- ochmiljönämnden
§ 47/2019-1
0-02
Bildningsnämnden§ 137/2019-11-04
ServicenämndITVT § 22/2019-11-11

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:
• Internkontroilplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.

Kommunstyrelsens beslut
1. Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

Expedieras till:

Justerandes

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

sign
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V

Meddelande 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HERRLJUNGA K°.MMUN
KOMMUNFULLMAKTIGE

KF § 199
KS § 192

Sammanträdesdatum

Sid.

2019-12-10

20

DNS KS 197/2019 171

Förlängning av handlingsprogram fcir skydd mot olyckor

Sammanfattning
I en nationell utredning som överlämnades till regeringskansliet i juni 2018, En
effektivare räddningstjänst (SOU 2018:54) föreslog utredaren förändringar
avseende utseende och krav gällande de kommunala handlingsprogrammen som
ska finnas enligt lag om skydd mot olyckor. I utredningen framgick även att en
lagförändring tidigast kan ske till årsskiftet 2019/2020, och att kommunerna hade
ett omställningsår under 2021. Regeringen har nu avvaktat den
skogs brandsutredning som gjorde efter bränderna sommaren 2018, detta har gjort
att tidsplanen flyttats fram gällande eventuella förändringar i lagen. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sin tidsplan meddelat att stöd för nya
handlingsprogram vid en eventuell lagförändring kommer att ske först 2021.
Herrljunga kommuns handlingsprogram upphör 2019-01-01 och då nya riktlinjer
om förändringar var planerade till hösten 2019 gjorde räddningstjänsten
bedömningen att ett nytt handlingsprogram kan vänta. Räddningstjänsten föreslog
att låta nuvarande handlingsprogram gälla även för 2020 och att påbörja arbetet
med ett nytt handlingsprogram under våren 2020. Bygg- och miljönämnden
beslutade 2019-10-02 att förlänga nuvarande handlingsprogram att gälla även för
2020.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden§ 55/2019-10-02
Herrljunga kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:
• Kommunfullmäktige föreslås förlänga tiden på nuvarande
handlingsprogram enligt skydd mot olyckor att gälla även för 2020 (bilaga
1, BMN § 55/2019-10-02).

Beslutsgång
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Herrljunga kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor (bilaga 1
BMN § 55/2019-10-02) förlängs och gäller till och med 2020-12-31.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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HERRLJUNGA

Meddelande 2

K~MMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

KOMMUNFULLMAKTIGE

Sammanträdesdatum

Sid.

2019-12-10

21

Fortsättning KF § 199

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT
1. Herrljunga kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor förlängs och
gäller till och med 2020-12-31 (bilaga 1 BMN § 55/2019-10-02).

Expedieras till:

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

Meddelande 3

SAM MANTRADESPROTOKOLL

gP11111N~FIL=1:1:

Sammanträdesdatum

2019-11-12

KF § 175

sid.

7

DNR KS 18/2019 942

KS § 161

Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 om Budget 2020-2022 omfattande
resultaträkningbalansräkning, investeringsbudget,kommunbidrag samt skattesats
för år 2020. Enligt ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november
månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som
nu presenterades överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige
beslutadeden 18juni 2019. De förändringar som föreslås i budget och
verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun är en uppdaterad
resultaträkning och balansräkning samt en reviderad kommunbidragsram utifrån
nya budgetförutsättningar samt utfördelning av lönepott och PO-höjning.

Den 20 november 2019 kommer riksdagen att besluta om regeringens förslag om
ny fördelningsprincip inom kostnadsutjämningen. Om regeringens förslag går
igenom väntas detta leda till bättre utfall för Herrljunga kommun. Enligt senaste
prognos rör de sig om 4 638 tkr. Utifrån denna prognos har två förändringar gjorts i
kommunbidragetför 2020: Tekniska nämnden har tillförts den kostnad som
förorsakats av besparing på kapitalkostnad utanför nämndens påverkansmöjlighet
(527tkr) resterandeplaceras under kommunstyrelsen i en trygghetsfond där pengar
används till trygghetsarbetei kommunen så som tillfälliga förstärkningar,
droginformation etc .

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse
i ärendetdaterad2019-10-11
Budgetförslag från C, KV, KD och M
Budgetförslagfrån S och L
Bygg- och miljönämnden § 49/2019-10-02 inklusive bilaga
Bygg- och miljönämnden § 50/2019-10-02
Bildningsnämnden § ll 9/201 9-09-30 inklusive bilaga
Sammanställning konsekvensanalys bildningsnämnden
Socialnämnden § 78/201 9-1 0-01 inklusive bilaga

Socialnämnden§ 79/2019-10-01

Konsekvensbedömningsocialnämnden
Tekniska nämnden § 67/2019-10-03 inklusive bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
• I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:
1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
3 . Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat
kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

70

#

Utdragsbestyrkande

Meddelande 3

SAM MANTRADESPROTOKOLL

gP 1=11N~FILL:1:::

Sammanträdesdatum

2019-11-12

sid

8

Fortsättning KF § 175

FortsättningKS § 161
Kerstin Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
budgetförslag från S och L vilken innehåller följande förändringar:
• Socialnämnden tilldelas en ramhöjning på 3 miljoner kronor.
• Tekniska nämndentilldelas en ramhöjning på 527 tkr.
• Kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 1 miljon kronor i utvecklingsmedel.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutari enighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Omröstning begärs.

Ordförande ställer följandepropositionsordning:
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Nej = i enlighet med Kerstin Johanssons (S) förslag.
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.
(Omröstningsbilaga 1, KS § 161/2019-10-21).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I enlighetmed budgetförslagfrån C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-1021) fastställs:
1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21 :94 för 2020

3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat
kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L)

reserverar sig till förmån för eget förslag.

Anteckning
Mats Palm (S) anmäleratt på sida 7 i budgetförslagfrån S och L finns en

felaktighet under kolumnen prognos 2019 gällande resultat i procent av
skatteintäkter. Det står 0,8% vilket ska ändras till 2,1 % enligt senaste prognos.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Fredrik Svensson (KD),
Christina Glad (KV), Jessica Pehrson (C) och Johnny Carlsson (C)
kommunstyrelsens förslag till beslut.

MagnusJonsson (V) och Bo Naumburg (V) bifaller budgetförslagfrån
vänsterpartiet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

/c

Meddelande 3
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

qpI:J#uTFltLk3::Er

2019-11-12

sid

9

Fortsättning KF § 175

Mats Palm (S), Bert-Åke Johansson (S), Håkan Körberg (L) och Anette Rundström
(S) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.
Ordföranden ställer budgetförslag från vänsterpartiet och budgetförslag från
socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att budgetförslag från
socialdemokraterna och liberalerna utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från
socialdemokraternaoch liberalerna mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Nej = i enlighet med budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna

Med 17ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga
1, KF § 175/201
9-11-12).
KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

• I enlighet
medbudgetförslag
frånC, KV, KD ochM (bilaga1 KS §
161/2019- 10-21 ) fastställs:

1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022.
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21 :94 för 2020.
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om
fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid
februarisammanträdet 2020.

Reservation
Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

För kännedom till:

Justerandes sign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

Meddelande 4

Meddelande 5

Meddelande 6

Meddelande 7

Meddelande 8

Meddelande 8

Meddelande 9
Bilaga 1: Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter
för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom
att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen
(tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av
erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).

Meddelande 9

Meddelande 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

bp 1=:1==::=='~

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Sid 14

DNR KS 239/2019 906

KS § 205

Tidplan budgetprocess 2021-2023
Sammanfattning

Tidplan för budgetprocess 2021-2023 är framtagen. Tidplanen visar inplanerade
datum och aktiviteter för budgetprocessen.
Tidplanen innehåller följande förändringar jämfört med föregående års
budgetprocess:
• Budgetupptakt med presidier och kommunledningsgruppen i januari där
budgetförutsättningar, investeringsfrågor och visionsmål diskuteras.
Nämnderna inkommer med investerings- och driftsäskanden i februari i
syfte att involvera nämnderna mer i budgetprocessen.
Omvärldsdag i Boråsregionens och Sjuhäradskommunernas regi den 13
mars. Sveriges kommuner och regioners chefsekonom föreläser.
•

•

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-05
Förslag till tidplan för budgetprocess 2021-2023

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:
• Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns.
Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.

Kommunstyrelsens beslut
1. Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns (bilaga 1, KS §
205/201 9- 12- 16).

För kännedomtill:
Justerandes sign

Kr

Kommunfullmäktige, samtliga nämnder
Utdragsbestyrkande

Meddelande 10
Bilaga 1, KS § 205/2019-12-16
1

:

HERRLJUNGA KOMMUN

Tdplan för Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023
Område

D

Aktivitet

2 1-22jan

TMIW

B@r

Februari

1)

Nämnder och styrelse beslutar om:
Driftsäskanden 202 1

dll!!!Mp EWMal

och kom31
1)
att
tillsammans arbetamed det första steget i budgetarbetet,
visionsmål och KF-mål för Herrljunga kommun.

Investeringsäskanden 2023 och eventuella
förändringar i beslutad investeringsbudget för
perioden 2021-2022
Gemensam omvärldsdag i Sjuhärad – Borås

13 mars

Om\pär Idsdag

16 mars

Beslut KS

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till visionsmål och
KF-mål

31 mars

Budgetdag

Budgetdag politiker och tjänstepersoner(8:30-1 6).
Dagen består av genomgång av budgetunderlag och
förutsättningar för budgetperioden. Aktuella
fördjupningar presenterasmed kallelsen. Fackliga
representanter från CSG är inbjudna.
Kommunfullmäktige fastställervisionsmål och KF-mål

B

Politisk Inredning under april/maj. Politiken Ix)kar/bjuder in
tjänstepersoner för fortsatt arbete med budget.
Nämnder och styrelse arbetar under maj-juni fram nämndsmål/KS-mål.
Förslagsvis har nämnd och styrelse en måldag inom sitt verksamhetsområde
under denna period.
5maj
Budget dag
Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30 – 12:00).
Fackliga representanterfrån CSG är inbjudna. Fokus ny
skatteprognos, vårpropositionen och uppföljning från
första budgetdagen i mars.
11 maj
r

Beredning

KSau beredning Budget 202 1-2023

Kommunstyrelsen,
beslutom förslagtill Budget2021

2023

Ga Kr

Meddelande 10
Bilaga 1, KS § 205/2019-12-16
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16jun

BESLUT KF

Kommunfullmäktige fastställer Budget 2021-2023
innehållande :

Resultat och balansräkning 202 1-2023
Kommunbidragsfördelning 2021
Investeringsbudget 2021-2023
Efter att kommunfullmäktige fastställt de ekonomiska ramarna vid junisammanträdet, ska
respektive nämnd/styrelse besluta om Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023.
Nämndernas budgetar skall vara samverkade och/eller MBL-förhandlad innan den
kommer till kommunstyrelseni oktober.
21 sep

Styrelse

28 sep

NÄMND

29 sep

NÄMND

29 sep

NÄMND

30 sep

vAmf

1 okt

NÄMND

5 okt

Beredning

19okt

Beslut XS

10nov

S

Kommunstyrelsen beslutar om Budget och
verksamhetsplan 202 1-2023

Bildningsnämnden beslutar om Budget och
verksamhetsplan 2021-2023
Servicenämnderna beslutar om Budget och
verksamhetsplan 202 1-2023

Socialnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan
2021 -2023

Bygg- och miljönämnden beslutar om Budget och
verksamhetsplan 202 1-2023

Tekniska nämnden beslutarom Budget och
verksamhetsplan 202 1-2023
KSau beredning Budget och verksamhetsplan 202 1-2023
Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget och
verksamhetsolan 2021 - 2023

Kommunfullmäktige fastställerBudget och
verksamhetsplan

K7

2021-2023 samt skattesats

Delegationsbeslut - Byggenheten
BE § 109
2019-11-13
B 147/19
Bygganmälan - eldstad med skorsten, Molla 5:7 (JJ)
B 142/19
BE § 110
2019-11-13
Nybyggnad carport, Od 1:9 (JJ)
BE § 111
2019-11-20
Startbesked, Horsby 12:1 (JJ)
BE § 112
2019-11-20
Nybyggnad uterum, (JJ)
BE § 113
2019-11-27
Tidsbegränsat bygglov, Ljung 1:50 (JJ)
BE § 114
2019-11-27
Tillbyggnad enbostadshus, Stålarp 1:2 (JJ)
BE § 115
2019-11-27
Installation av kamin, Stenunga 1:34 (JJ)
BE § 116
2019-12-04
Installation av kamin, Vreta 1:15 (JJ)

B 89/19

B 151/19

B 154/19

B 150/19

B 153/19

B 152/19

BE § 117
2019-12-04
B 156/19
Nybyggnad enbostadshus med garage, Ugglan 6 (JJ)
BE § 118
2019-12-11
B 132/19
Nybyggnad vattenverk, Herrljunga 3:147 (JJ)
BE § 119
2019-12-11
Ombyggnad fritidshus, Säm 3:1 (JJ)

B 157/19

BE § 1
2020-01-02
B 160/19
Nybyggnad enbostadshus med garage, Kamomillen 4 (JJ)

Delegationsbeslut - Miljöenheten
ME § 201
2019-11-18
M 204/19
Tillstånd - enskilt avlopp, Haragården 1:1 (BIRAN)
ME § 202
2019-11-19
M 512/19
Miljöskydd: anmälan om värmepump, Hattmurklan 3 (ALL)
ME § 203
2019-11-22
M 517/19
Miljöskydd: anmälan om värmepump, Vreta 4:9 (EHO)
ME § 204
2019-11-22
M 518/19
Renhållning: dispens från renhållningsföreskrifterna, Högsättra 1:5 (EHO)
ME § 205
2019-11-22
M 520/19
Miljöskydd: anmälan om värmepump, Ljung 1:73 (EHO)
ME § 206
2019-11-26
M 527/19
Renhållning: dispens från renhållningsföreskrifterna, Molla 5:3 (EHO)
ME § 207
2019-11-26
M 288/19
Tillstånd - enskilt avlopp, Hallanda 2:17 (BIRAN)
ME § 208
2019-12-02
M 495/19
Beslut om att vidta åtgärder för buller från luftvärmepump, Kajan 3 (EHO)
ME § 209
2019-12-02
M 274/19
Tillstånd - enskilt avlopp, Hallanda 2:27 (BIRAN)
ME § 210
2019-12-03
M 417/19
Tillstånd - enskilt avlopp, Dragås 1:1 (EHO)
ME § 211
2019-12-04
M 521/19
Miljöskydd: anmälan om värmepump, Granen 11 (EHO)
ME § 212
2019-12-02
M 522/19
Miljöskydd: anmälan om värmepump, Granen 10 (EHO)
ME § 213
2019-12-09
M 445/19
Remiss/Yttrande IMI Engineering AB Provtagningsplan (CA)

ME § 214
2019-12-10
M 529/19
Tillstånd - enskilt avlopp, Ljung 8:16 (EHO)

ME § 215

2019-12-11

M 533/19

Miljöskydd: anmälan om värmepump, Uddetorp 1:1 (EHO)
ME § 216
2019-12-11
M 293/19
Tillstånd - enskilt avlopp, Ingelstorp 1:3 (EHO)
ME § 217
2019-12-18
M 540/19
Tillstånd enskilt avlopp, Fårekulla 1:23 (CE)
ME § 218
2019-12-20
M 545/19
Livsmedel: registrering av livsmedelsverksamhet, Duvered 1:2 (CE)
ME § 219
2019-12-20
Avgiftsbeslut, Duvered 1:2 (CE)

M 545/19

ME § 220
2019-12-23
M 474/19
Tillstånd - enskilt avlopp, Gamlarp 1:6 (BIRAN)
ME § 221
2019-12-23
M 273/19
Tillstånd - enskilt avlopp, Hallanda 2:2 (BIRAN)
ME § 222
2019-12-23
M 295/18
Tillstånd - enskilt avlopp, Jällby 8:1 (BIRAN)
ME § 223
2019-12-23
M 294/18
Tillstånd - enskilt avlopp, Jällby 9:1 (BIRAN)
ME § 224
2019-12-23
M 297/18
Tillstånd - enskilt avlopp, Jällby 4:5 (BIRAN)
ME § 225
2019-12-23
M 437/18
Tillstånd - enskilt avlopp, Ulvstorp 1:3 (BIRAN)
ME § 1
2020-01-09
M 4/20
Livsmedel: registrering av livsmedelsverksamhet, Herrljunga 3:54 (CE)

ME § 2
2020-01-09
M 4/20
Livsmedel: övrigt ärende - avgiftsbeslut, Herrljunga 3:54 (CE)

