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Allmänt om delegation 
Delegation innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden ger en delegat på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen i uppdrag att på nämndens     vägnar fatta beslut i ett visst ärende 
eller ärendegrupp. Detta framgår av kommunallagen, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 och 6 §. 
 
Överföring av beslutanderätt, det vill säga delegation, syftar till att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ska kunna avlastas rutinärenden och ägna sig åt övergripande och 
principiella frågor. 
 
Ett beslut som fattas med stöd av delegation likställs med ett beslut som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden fattar, vilket betyder att beslutanderätten förs över från nämnden till 
delegaten. 
 
Eftersom delegation innebär att beslutanderätten överförs till en delegat ska delegaten alltid 
överväga om det aktuella ärendet är av principiell art eller av större vikt, och om så är fallet 
ska beslutet lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning utgår från nämndens reglemente.  
I reglementet, som är fastställt av kommunfullmäktige, framgår nämndens verksamhets- 
och ansvarsområden.  
 
Genom reglementet ger kommunfullmäktige miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att 
hantera ett visst område eller besluta i ärenden inom ramen för reglementet. I 
delegationsordningen delegerar nämnden i sin tur beslutanderätten i vissa ärenden till en 
delegat. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegater 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan delegera beslutanderätten till nämndens presidium, ett 
utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller till en tjänsteperson. Detta framgår av 
kommunallagen, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 och 6 §§. 
 
Blandad delegation är inte tillåten, det vill säga att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden överlåter beslutanderätten till både förtroendevalda och 
tjänstepersoner. 
  
Förvaltningschefen får vidaredelegera till annan tjänsteperson enligt kommunallagen,  
7 kap. 6 §. I de fallen miljö- och hälsoskyddsnämnden har medgivit vidaredelegering 
framgår det av respektive delegationspunkt. 
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Ersättare för delegater 
I delegationsordningen ges beslutanderätt till en utpekad funktion. En delegat kan inte 
själv   utse ersättare. Ersättare får inte heller utses av ett arbetsutskott eller en 
tjänsteperson. Vid jäv eller annan frånvaro av delegat övertas delegatens beslutanderätt av 
tillförordnad ersättare. Finns ingen tillförordnad ersättare övertar ersättare som är 
utpekad i delegationsordningen. Då beslutanderätt delegerats till tjänsteperson kan beslut 
också fattas av direkt överordnad tjänsteperson. 
 
En delegat kan även överlämna ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för beslut. 

Ärenden som inte får delegeras 
Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslut i följande ärenden inte delegeras: 
 
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 

miljö- och hälsoskyddsnämndens övergripande ansvar för verksamheten. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige. 
• Yttrande med anledning av att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras. 

Delegation i särskilt beslut 
De vanligaste förekommande ärendena samlas i miljö- och 
hälsoskyddsnämndens delegationsordning, men nämnden kan också besluta 
om delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut. 

Skillnad på delegationsbeslut och verkställighet 
I ett beslut som fattas med stöd av delegering finns ofta alternativa lösningar vilket innebär 
att delegaten gör vissa överväganden eller bedömningar inom ramen för ärendet. Det kallas 
för självständig beslutanderätt. 
 
Finns det inget utrymme för självständiga bedömningar talar man om verkställighet. Vid 
verkställighet är frågorna ofta redan reglerade i tidigare beslut, lag, instruktion eller avtal. Det 
kan också vara frågor som verkställs inom ramen för redan fattade beslut om mål, budget och 
andra inriktningar. 

Återkallelse av delegerad beslutanderätt 
Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett miljö- och hälsoskyddsnämndens 
beslut och kan inte ändras eller återkallas av nämnden. Rätten att fatta beslut överförs helt 
till delegaten. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan dock när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag 
eller föregripa beslut i ärenden som finns angivna i delegationsordningen. 
 

Jäv 
En delegat får inte delta i handläggning av ärenden där hon eller han är jävig. I sådant fall ska 
delegaten överlämna ärendet till aktuell ersättare eller miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vad 
som menas med jäv följer av kommunallagen 6 kap. 28–32 §§. 

Utformning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut följer samma princip som övriga beslut som fattas av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.  Det innebär att delegationsbesluten alltid ska dokumenteras och 
följa den dokumentmall som finns för delegationsbeslut i aktuellt ärendehanteringssystem. 
 
I delegationsbeslutet ska det framgå vilket beslut som fattats, vad ärendet gäller, skäl som 
ligger till grund för beslutet, vem som fattat beslutet, avsnitt och punkt i 
delegationsordningen samt datum och diarienummer. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Även ett beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas. Omfattningen av 
anmälan av delegationsbeslut framgår i kommunallagen, 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 §. 
 
Beslut som fattats enligt kommunallagen, 6 kap. 39 §, brådskande ordförandebeslut, ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde, vilket framgår av kommunallagen, 6 kap. 40 §. 

Rutin för anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det sker genom att beslut 
som fattas i förvaltningens ärendehanteringssystem Ecos, samlas i en rapport som redovisas för 
nämnden vid varje sammanträde.  

Överklagande av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut överklagas enligt samma regler som för beslut fattade av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Det sker med stöd av kommunallagens regler om laglighetsprövning 
eller överklagande enligt förvaltningslagen.  
 
För överklagande som stödjer sig på kommunallagen ska överklagande kommit in till 
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens 
anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. För överklagande enligt förvaltningslagen 
räknas tiden från den dag den klagande fick ta del av beslutet. 
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Förkortningar 
Lagar och bestämmelser 

ArkivL Arkivlagen (1990:782) 
FL Förvaltningslag (2017:900) 
KL Kommunallag (2017:725) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) 
TF Tryckfrihetsförordningen 
GDPR Dataskyddsförordningen  
AB Allmänna bestämmelser 
LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd  
MB  Miljöbalken  
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 1. Administration och allmänna ärenden 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

1.1 Förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser, resor och logi som innebär 
en kostnad för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden  

 Nämndens ordförande Första vice ordförande 
Förtroendevaldas arvode för 
deltagande framgår av 
arvodesbestämmelser och inte i 
delegationsordningen. 

1.2 Brådskande ärenden där beslut inte kan 
avvaktas enligt kommunallagen 
 

 6 kap. 39 §  
 KL  

Nämndens ordförande  
 

Första vice ordförande  

1.3  Beslut om särskilda uppdrag till miljö-  
 och hälsoskyddsförvaltningen 

 Arbetsutskottet     

1.4  Beslut om att skicka ärenden inom  
 miljö- och hälsoskyddsnämndens  
 ansvarområde på remiss  
 

 Arbetsutskottet   

1.5 Besluta om miljö- och 
hälsoskyddsnämndens 
förvaltningsorganisation som inte är av 
principiell art (jämför 4 § i 
personalstadgan) 
 

 Förvaltningschef   Ställföreträdande   
 förvaltningschef  

 

1.6 Beslut om att nämnden avstår 
från att avge yttrande över 
remisser 
 

 Förvaltningschef   Ställföreträdande  
 förvaltningschef  

 

1.7  Befullmäktigande av ombud att föra    
 nämndens talan inför domstol och  
 andra myndigheter samt vid  
 förrättningar av olika slag 

 

 Förvaltningschef  
 

Ställföreträdande 
förvaltningschef  
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1.8 Beslut i jävsfråga som rör tjänsteperson 7 kap. 4 § 
KL 

Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef  

 

1.9 Avvisning av för sent inkommen 
överklagan  
  

45 § FL     Delegaten i  
 ursprungsbeslutet 

 Förvaltningschef      

1.10 Fatta beslut om att rätta ett beslut som 
innehåller en uppenbar felaktighet, till  
följd av skrivfel, räknefel eller annat 
liknande förbiseende   
 

36 § FL  Delegaten i 
ursprungsbeslutet   

 Förvaltningschef   Ett beslut som ursprungligen har  
 fattats av nämnden ska även rättas av  
 nämnden.  

1.11 Fatta beslut om att ändra ett beslut om det 
anses felaktigt på grund av att det har 
tillkommit nya omständigheter  
 

37 § FL  Delegaten i 
ursprungsbeslutet   

 Förvaltningschef   Ett beslut som ursprungligen har  
 fattats av nämnden ska även rättas av  
 nämnden.  

1.12 Fatta beslut om att ompröva ett beslut som 
är uppenbart felaktigt i något väsentligt 
hänseende och inte blir till nackdel för 
någon enskild part    
 

38 § FL  Delegaten i 
ursprungsbeslutet   

 Förvaltningschef   Ett beslut som ursprungligen har  
 fattats av nämnden ska även rättas av  
 nämnden.  
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 2. Informationshantering 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

2.1 Arkivansvar för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden  

4–6 §§ 
ArkivL 

 

Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef  

 I samråd med arkivredogörare. Se  
 också arkivreglemente för Varbergs  
 kommun.  

2.2 Mindre revideringar i 
dokumenthanteringsplanen, till exempel 
redaktionella ändringar, ändring av text 
under processbeskrivningar, rubriker och 
anmärkningar samt omflyttning av 
handlingstyper. Det innebär dock inte rätt 
att besluta om ändrade gallringsfrister för 
handlingar eller att lägga till nya 
handlingstyper 

 Arkivredogörare     

2.3 Beslut att inte lämna ut en allmän 
handling, att inte lämna ut en uppgift ur 
en allmän handling samt att lämna ut en 
allmän handling med förbehåll 

TF, OSL  Förvaltningschef   Ställföreträdande   
 förvaltningschef  

 

2.4 Beslut ifråga om 
personuppgiftsbiträdesavtal exempelvis i 
samband med tecknande av avtal om 
inköp eller försäljning av varor/tjänster 

Art 28 
GDPR 
 

Förvaltningschef  Ställföreträdande  
 förvaltningschef 

 

2.5 Beslut ifråga om arrangemang vid 
gemensamt personuppgiftsansvar 

Art 26 
GDPR 

Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef  

 

2.6 Beslut i fråga om personuppgiftsincident 
enligt GDPR 

Art 33 och 
34 GDPR 

Förvaltningschef  
 

Ställföreträdande 
förvaltningschef  

 I samråd med GDPR-samordnare,  
 samt kommunens dataskyddsombud  
 och  
 informationssäkerhetsstrateg.  



10  

 
2.7 Beslut med anledning av 

konsekvensbedömning avseende 
dataskydd enligt GDPR 

Art 35 
GDPR 
 

Förvaltningschef Ställföreträdande 
förvaltningschef  

En konsekvensbedömning ska göras 
om en personuppgiftsbehandling 
sannolikt leder till hög risk för 
fysiska personers rättigheter och 
friheter. 

2.8 Beslut om att anta miljö- och 
hälsoskyddsnämndens 
registerförteckning  
 

Art 30 
GDPR 
 

Förvaltningschef Ställföreträdande 
förvaltningschef  

 

2.9 Beslut att helt eller delvis avslå begäran 
från enskild om att få utöva sina 
rättigheter enligt GDPR 

Art 15, 
16, 17, 18, 
20 och 21 
GDPR 

Förvaltningschef Ställföreträdande 
förvaltningschef  
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 3. Upphandling 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat  Anmärkning 

3.1 Beslut om upphandling inom miljö- och 
hälsoskyddsnämndens 
verksamhetsområde. I    delegationen ingår 
att fastställa upphandlingsdokument, 
beslut om tilldelning av kontrakt och 
ramavtal samt att avbryta pågående 
upphandling. 

 Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef  

Ärenden som påverkar 
verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet beslutas av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 
oavsett delegationens formulering 

 
Upphandling med lågt 
kontraktsvärde liksom löpande 
anskaffning för förvaltningens 
verksamhet som följer ramavtal eller 
motsvarande kan oftast betraktas 
som verkställighet 

Att teckna avtal till följd av 
tilldelningsbeslut betraktas som 
verkställighet. 

3.2 Beslut om ändring av och tillägg till 
kontrakt och ramavtal. 

 Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef 

 

3.3 Beslut om förtida upphörande av 
ingångna kontrakt och ramavtal 
genom till exempel uppsägning och 
hävning. 

 Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef 

 

3.4 Beslut om deltagande i 
upphandling som samordnas med 
andra upphandlande 
myndigheter/enheter. 

 Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef 
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 4. Personal- och arbetsgivarärenden   
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

4.1 Besluta om anställning av personal 
under chef  

 AB kap 2 
 § 3–5  

Förvaltningschef   Ställföreträdande  
 förvaltningschef 

 

4.2 Besluta om uppsägning och avsked av 
personal, utom förvaltningschef eller 
motsvarande 
 

 LAS § 7–10 Förvaltningschef   Ställföreträdande  
 förvaltningschef 

 

4.3 Besluta om avtal om anställnings 
upphörande, som innehåller 
avgångsvederlag eller annan ekonomisk 
uppgörelse 

 Förvaltningschef   Ställföreträdande   
 förvaltningschef 

 

4.4  Besluta om att förbjuda bisyssla   AB § 8   Förvaltningschef   Ställföreträdande  
 förvaltningschef 

 § 13 Personalstadgan, riktlinje för   
          bisyssla 

4.5 Besluta om disciplinpåföljd genom att 
tilldela skriftlig varning 

  AB § 11  Förvaltningschef  Ställföreträdande 
 förvaltningschef 

 

4.6 Besluta om löneförmåner 
som inte är reglerade i lag 
eller avtal vid tjänstledighet 
eller vid anställnings 
upphörande, utom 
förvaltningschef/funktions-
direktör, enligt av 
personalutskottet fastställda 
riktlinjer 
 

 Förvaltningschef Ställföreträdande 
förvaltningschef 
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 5. Verksamhet  
 5.1 Miljöbalkens område  
5.1.1 Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap.  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna, inom nämndens 
ansvarsområden  

 2 kap.  
 2–9 §§  
 samt 26 kap.   
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen  

  

5.1.2 Miljöbedömningar, 6 kap. 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.2.1 Avge yttrande till 
verksamhetsutövare med anledning 
av utökat samråd med 
miljökonsekvensbedömning 

 6 kap. 5 §   
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.2.2  Avge yttrande över   
 miljökonsekvensbeskrivning som inte  
 kungörs tillsammans med ansökan i ett  
 mål eller ärende 

 6 kap. 8 §  
 MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Se också 7 § i förordningen om  
 miljökonsekvensbeskrivningar  
 (1998:905) 

5.1.3 Skydd av områden, 7 kap.   

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.3.1 Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan och dispens enligt 
vattenskyddsföreskrifter 

 7 kap. 22 §   
 MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

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

 9 kap. 9 §   
 MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Se också 34 § i förordning miljöfarlig   
 verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

5.1.4.2  Besluta i andra tillsynsärenden angående  
 hälsoskyddet   
 

  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Enligt föreskrifter meddelade med    
 stöd av miljöbalken  

5.1.4.3  Besluta i tillsynsärenden angående  
 avloppsanordningar dimensionerade för  
 högst 200 personekvivalenter   
 

 9 kap. 7 §    
 MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Se också 12–16 §§ i förordning   
 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
 (1998:899) 

5.1.4.4  Avge yttrande till mark- och miljödomstol   
 eller länsstyrelse i den s.k.  
 kompletteringsremissen vid prövning av  
 ansökan om tillstånd till miljöfarlig  
 verksamhet 
 

 19 kap. 4 §  
 samt 22 kap.  
 4 och 10 §§   
 MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Se också 9 § i förordning miljöfarlig     
 verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

 
 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.4.5 Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett 

 13 §   
 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

   
 

5.1.4.6 Besluta i ärende om tillstånd att 
ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

 13 §   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.4.7 Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta annan avloppsanordning än 
till vilken vattentoalett är ansluten 
inom vissa delar av kommunen 

 13 §   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.4.8 Besluta i ärende om anmälan för att 
inrätta annan avloppsanordning än 
som kräver tillstånd  

 13 §   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

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

 17 §   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.4.10 Besluta i tillsynsärenden angående 
värmepumpar 

 17–19 §§   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.4.11 Besluta om föreläggande av 
försiktighetsmått i 
anmälningsärenden  

 27 §   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.4.12  Besluta i ärende om tillstånd att inom  
 område med detaljplan eller områdes 
 bestämmelser hålla  

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är 

sällskapsdjur 
3. giftorm 

 

 39 §   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.4.13  Besluta i ärende om tillstånd eller dispens   
 att  

1. sprida viss gödsel, slam eller annan 
orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område 
eller inom annat tätbebyggt område 

2. inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett 

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

 40 och 42 §§   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.4.14  Besluta i tillsynsärenden angående 
1. miljöfarlig verksamhet som i bilagan 

till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen B, 

2. miljöfarlig verksamhet som i bilaga 
till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen C och 

3. miljöfarlig verksamhet i övrigt 

  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.4.15  Avge yttrande till Länsstyrelsen angående  
 miljöfarlig verksamhet som i bilagan till  
 förordningen om miljöfarlig verksamhet  
 och hälsoskydd har beteckningen A.  
 

  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.5 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.5.1 Besluta i ärende angående 
vidtagande av åtgärder inom 
förorenade områden 

 10 kap. 
 MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Se också 28 § förordningen om  
 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
 (1998:899) 

5.1.5.2 Besluta i ärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som 
annars är efterbehandlingsansvarig 
att utföra och bekosta 
efterbehandlingsåtgärder 
 

 10 kap.  
 2–4 §§ MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.5.3 Besluta i ärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som 
annars är ansvarig för 
efterbehandling att utreda 
föroreningar 

 10 kap. 8 §  
 MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.5.4 Besluta i ärende angående 
vidtagande av åtgärder inom 
miljöriskområden  

 10 kap. 12 §  
 MB 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  
 

 Förordning om miljöriskområden (1998:930) 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.5.5 Avge yttranden till länsstyrelsen om 
samråd avseende förklaring av 
områden som miljöriskområde 

 3 §  
 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

   
 

5.1.6 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap.  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.6.1 Besluta i tillsynsärenden angående 
skötsel av jordbruksmark  

 12 kap. MB  
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.6.2  Besluta i tillsynsärende angående vilthägn 
eller 
stängselgenombrott/dikesgenombrott, 
dock inte om beslutet innebär att 
pågående markanvändning avsevärt 
försvåras 

 12 kap. 11 § 
 MB  
 och  
 26 kap. 11 §  
 MB  
 

 
 

  Se också 31 kap. 11 § MB  

 
 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62) 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.6.3  Medge undantag från bestämmelserna som  
 anges i 36 § 

 36 §   
 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

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

 9 §   
 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

   
 

5.1.7 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap.  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.7.1 Besluta i tillsynsärenden angående 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer  

 14 kap. MB  
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.7.2 Avge yttranden till 
Kemikalieinspektionen i 
tillståndsärenden och övriga ärenden där 
yttrande begärs avseende kemiska 
produkter eller biotekniska organismer 

  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

 
 Naturvårdsverkets föreskrifter in spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)    
 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.7.3  Besluta i ärende om tillstånd till spridning  
 av kemiska bekämpningsmedel 

  
 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

   
 

 
 Förordning om bekämpningsmedel (2014:425) 
 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.7.4  Besluta i tillsynsärende om spridning av  
 kemiska bekämpningsmedel 

  
 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10) 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.7.5 Besluta i tillsynsärenden gällande 
hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor  

   
 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

   
 

5.1.8 Avfall, 15 kap.  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

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

 15 kap. 18 §   
 MB  
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.8.2 Förelägga den som är ansvarig för 
nedskräpning att iordningställa platsen 
samt vidta erforderliga förebyggande 
åtgärder 

 15 kap. 30 §   
 MB  
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

  
 Avfallsförordningen (2020:614)   
 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.8.3  Besluta om dispens från krav på utsortering  
 av bygg- och rivningsavfall  
 

 3 kap. 15 §  
 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.8.4  Besluta i tillsynsärende om kompostering  
 eller annan behandling av avfall som inte är  
 trädgårdsavfall  

 5 kap. 15 §    
   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.8.5  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
 om tillstånd och anmälan om yrkesmässig  
 transport och insamling av avfall 

 5 kap. 1 och  
 10 §§   
   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.8.6  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om  
 särskilt tillstånd till transport av eller  
 mellanlagring, återvinning eller  
 bortskaffande av farligt avfall 
 

 5 kap. 1 och  
 7 §§  
   
  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

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

 Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:43)  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.8.8 Godkänna plats för nedgrävning av häst   2 kap. 23 
och  
 27 §§  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

Avfallsföreskrifter för Varbergs kommun (antagen av kommunfullmäktige 2018-12-18) 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.8.9  Begära uppgifter av den som i yrkesmässig  
 verksamhet ger upphov till eller  
 omhändertar annat avfall än hushållsavfall  
 och meddela föreläggande med vite om  
 sådan uppgiftsskyldighet 

 

 26 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

   

5.1.8.10  Besluta om utsträckt hämtningsintervall 
för små avloppsanläggning   
 

 32 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.8.11 Beslut om att medge egen tömning av 
små avloppsanläggningar och spridning 
av avfallet  
 

 35 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.8.12  Besluta i ärende om dispens från vad  
 kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om  
 att transportera bort avfall 

 

 35 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.9 Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål, 22 kap.  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.9.1 Besluta om villkor av mindre betydelse 
som mark- och miljödomstol eller 
länsstyrelse i beslut om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet överlåtit till 
tillsynsmyndigheten att fastställa 

 22 kap. 25 § 
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.9.2 Avge yttrande till mark- och 
miljödomstolen i ärende angående 
tillstånd till vattenverksamhet  

   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.9.3 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
angående tillstånd till markavvattning  

  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.10 Tillsyn, 26 kap. Gäller för de ärenden som faller under nämndens ansvarsområde 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.10.1 Beslut att meddela föreläggande och 
förbud  
 

 26 kap. 9 § 
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

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

 26 kap. 13 § 
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.10.3 Besluta att sända föreläggande eller förbud, 
som meddelats mot någon i egenskap av 
ägare till fastighet m.m. till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret 
 

 26 kap. 15 § 
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.10.4 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 § 
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.10.5 Förelägga den som bedriver miljöfarlig 
verksamhet att avge miljörapport 
 

 26 kap. 20 § 
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

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

 26 kap. 21 §  
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.10.7 Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som 
upplåter byggnad för bostäder eller 
allmänt ändamål att utföra sådana 
undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen 
 

 26 kap. 22 §  
 1 st MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

 5.1.10.8  Besluta att föreskriva att undersökning av  
 verksamhet och dess verkningar i stället ska  
 utföras av någon annan och att utse någon  
 att göra sådan undersökning, om kostnaden  
 för undersökningen inte överstiger 30 000  
 kronor 

 

 26 kap. 22 §  
 1 st MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.10.9  Besluta att förena beslut om undersökning  
 med förbud att överlåta berörd fastighet  
 eller egendom tills dess undersökningen är   
 slutförd 
 

 26 kap. 22 §  
 3 st MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.10.10  Besluta att nämndens beslut skall gälla  
 omedelbart även om det överklagas  
 

 26 kap. 26 §  
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.1.11 Avgifter, 27 kap.  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.11.1 Besluta att debitera avgift enligt 
kommunens taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 
 

 27 kap. 1 § 
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

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

 Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef  

 

5.1.12 Tillträde m.m, 28 kap.  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.12.1 Besluta att begära hjälp av 
polismyndigheten för att få tillträde till 
fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel och att 
där utföra undersökningar och andra 
åtgärder 
 

 28 kap. 1, 6  
 och 8 §§ 
 MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Se också 10 § 31 kap. MB 

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

 28 kap. 1 
 och  
 7 § MB  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.1.13 Miljösanktionsavgifter, 30 kap.  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.1.13.1 Besluta om miljösanktionsavgifter upp till 
och med 30 000 kronor  
 

 30 kap. 3 § 
 MB  

Förvaltningschef  Ställföreträdande 
förvaltningschef  
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 5.2 Livsmedelslagstiftningen   
5.2.1 Livsmedelslagen (2006:804) 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.1.1 Besluta om föreläggande eller förbud 
som behövs för att lagen, de EG- 
bestämmelser som kompletterats av 
lagen och de beslut som har 
meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna ska följas 
 

 22 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.1.2  Besluta om omhändertagande av en vara  
 som: 

1. har släppts ut på marknaden, eller som 
uppenbart är avsedd att släppas ut på 
marknaden, i strid med 10 § eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av 
lagen, eller 

2. avses med ett föreläggande eller ett 
förbud enligt 22 §, om föreläggandet 
eller förbud inte följs 

 

 24 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

   
 

5.2.1.3  Besluta om förstörning av omhändertagen   
 vara 
 

 24 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.1.4  Besluta om rättelse på bekostnad av den  
 som inte fullgör sina skyldigheter enligt  
 lagen, de föreskrifter och beslut som har  
 meddelats med stöd av lagen, de EG- 
 bestämmelser som kompletterats av lagen  
 eller de beslut som har meddelats med stöd  
 av EG-bestämmelserna  
 

 26 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.1.5  Begära polismyndighetens hjälp om det på  
 grund av särskilda omständigheter kan  
 befaras att åtgärden inte kan utföras utan  

 27 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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 att polisens särskilda befogenheter enligt  
 10 § polislagen behöver tillgripas eller det  
 annars finns synnerliga skäl 
 

5.2.1.6 Besluta om sanktionsavgifter upp till och 
med 40 000 kronor  

 

 30 a §   Förvaltningschef   Ställföreträdande  
 förvaltningschef  

   

5.2.1.7  Besluta att ett fattat delegationsbeslut ska  
 gälla omedelbart även om det överklagas  
 

 33 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.1.8  Beslut i anledning av registrering av  
 livmedelsanläggning eller anläggning som  
 omfattas av krav på registrering enligt  
 regelverket om material i kontakt med  
 livsmedel   
 

 11 § LIVSFS  
 2005:20 

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Det finns 1 januari 2022 inget krav på  
 registrering av anläggningar som  
 omfattas av förordningen (EG) nr  
 1935/2004 om material och produkter  
 avsedda att komma i kontakt med  
 livsmedel. Om registreringskrav skulle  
 meddelas av Livsmedelsverket på  
 föreskriftsnivå kan delegation att fatta  
 beslut i anledning av registrering  
 behövas.  
 

5.2.2 Livsmedelsförordningen 2006:813    
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.2.1 Besluta om skyldighet för person 
som sysslar med 
livsmedelsverksamhet att genomgå 
läkarundersökning 
 

 8 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.2.2 Pröva frågor om godkännande av 
livsmedelsanläggningar eller 
registrera livsmedelsanläggningar  
 

 23 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.2.3 Besluta om ersättning för 
kontrollmyndighetens kostnader 
som uppkommer till följd av 
åtgärder i samband med 

 34 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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omhändertagande av vara enligt 24 § 
livsmedelslagen  
 

5.2.3 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.3.1 Besluta om fastställande av 
faroanalys och 
undersökningsprogram 
 

 12 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.3.2 Medge producenten undantag från 
skyldighet att informera konsument 
om avvikelsen från värdena är av 
ringa betydelse 

 

 17 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20)  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.4.1  Registrera livsmedelsföretagare som  
 bedriver någon av följande verksamheter: 

1. verksamhet som omfattas av 
Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten och  

2. beredning, behandling eller 
bearbetning av snus eller tuggtobak 

 

 7 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.5 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21)  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.5.1  Besluta om registrering för en mobil  
 anläggning där det framgår vilken  
 verksamhet registreringen avser 

 3 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.2.6 EU-förordning 2017/625 om offentlig kontroll  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.6.1  Besluta om att varor behandlas, att  
 märkning ändras, eller att korrigerande  
 information ska förmedlas till konsumenter 
 

 Art 138 p 2 c    Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.6.2  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 
 

 Art 138 p 2 d    Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.6.3  Besluta att aktören ska öka  
 egenkontrollernas frekvens 
 

 Art 138 p 2 e    Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.6.4  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 
 

 Art 138 p 2 g    Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

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

 Art 138 p 2 h    Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.6.6  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 
 

 Art 138 p 2 i    Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.2.7 EU-förordning 852/2004 om livsmedelshygien  
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.7.1  Kräva att livsmedelsföretagare ska visa att  
 de uppfyller kraven om inrättning,  
 genomförande och upprätthållande av ett  
 eller flera permanenta förfaranden  
 grundade på HACCP-principerna 
 

 Art 5 p 4 a     Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.7.2  Besluta om registrering av  
 livsmedelsanläggning  

 Art 6 p 2 1 st    Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.7.3  Besluta om återkallande av registrering av  
 livsmedelsanläggning om förutsättningarna  
 för registrering inte längre föreligger pga.  
 att verksamheten upphört eller ändrats  
 betydande så att ändringen kräver  
 godkännande 
 

 Art 6 p 2 2 st     Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.8 Livsmedelsförordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2021:176) 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.8.1  Besluta om risk- och   
 erfarenhetsklassificering av  
 livsmedelsföretag samt om årlig  
 kontrollavgift  
 

 3–6 §§      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.8.2  Besluta om kontrollfrekvens för  
 livsmedelsföretag  
 

      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.8.3  Besluta om avgift för kontroll och annan  
 offentlig verksamhet som hänger samman  
 med kontrollen  
 

 4 §      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.8.4  Besluta om avgift för uppföljande kontroll  
 och utredning av klagomål som föranleds av  
 bristande efterlevnad av regelverket  

 8–10 §§      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Se också EU-förordning 2017/625 art   
 79 p 2 c och 83 p 1  
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5.2.8.5  Besluta om avgift för registrering  
 

 11 §      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
 

  

5.2.8.6  Besluta om att sätta ned eller efterskänka   
 avgift   
 

 18 §      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.8.7  Besluta om avgift för exportkontroll och  
 utförande av intyg  
 

 5 §  
 förordning  
 om kontroll  
 vid export av  
 livsmedel  
 (2011:1060) 
      

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.9 Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

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

 23 §      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Se också förordning om foder och  
 animaliska biprodukter (2006:814)  
 12 §  

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

 27 §      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.9.3  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 §      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.2.9.4  Besluta att förordna att ett beslut ska gälla  
 omedelbart även om det överklagas 

 33 §      Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.2.10 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)   
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.2.10.1  Besluta om fastställande av program för 
 faroanalys samt   
 undersökningsprogram och dess  
 parametrar, provtagningspunkter och  
 frekvensen av normal respektive utvidgad  
 undersökning 
 

 2 c §       Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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 5.3 Yttranderätt inom områden där nämnden inte har tillsynsansvar  
5.3.1 Plan- och byggärenden   
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.3.1.1 Avge yttrande till byggnadsnämnden 
i ärenden angående bygglov, 
rivningslov, marklov och 
förhandsbesked   
 

   Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.3.1.2 Avge yttrande till annan kommunal 
nämnd i ärende angående ny eller 
ändring av planer eller program 
samt områdesbestämmelser där 
ärendet är av mindre vikt 
 

  Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.3.1.3  Avge yttrande till annan kommunal  
 nämnd över planer och  
 områdesbestämmelser i samband med  
 granskning där nämnden tidigare avgett  
 yttrande i samrådsskedet. Ärenden  
 tillstyrks om nämndens synpunkter kan  
 anses vara tillgodosedda. I de fall där  
 nämndens krav inte anses vara  
 tillgodosedda ska ärendet avstyrkas.  
 

  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  
 

 5.3.2 Ordningslagen (1993:1617)    

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.3.2.1 Avge yttrande till polismyndigheten i 
ärenden om offentliga tillställningar 
och skottlossningstillstånd 
 

   Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 
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5.3.3 Alkohollagen (2010:1622)   

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.3.3.1 Avge yttranden till socialnämnden i 
alkoholärenden   
 

  6 kap. 1 §  
 och 7 kap.  
 8 §  

 Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 

  

 5.3.4 Lagen om hotell- och pensionatsrörelse (1966:742)    

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.3.4.1 Avge yttrande till polismyndighet i 
ärende rörande tillstånd till hotell- 
och pensionatsrörelse  
 

   Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 

  

 5.3.5 Skogsvårdslagen (1979:429)  

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.3.5.1 Avge yttrande till 
skogsvårdsstyrelsen angående 
slutavverkning, skyddsdikning och 
naturhänsyn  
 

   Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 

  

 5.3.6 Bilskrotningsförordningen (2007:186)   

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.3.6.1 Avge yttrande i ärenden om 
auktorisation av bilskrotare  
 

 6 §   Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.3.7 Begravningslagen (1990:1144)  

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.3.7.1 Avge yttrande angående flyttning av 
gravsatt stoft   
 

  6 kap. 2 §  Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 
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 5.3.8 Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)    

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.3.8.1 Avge yttrande i ärenden rörande 
förvaring av brandfarlig vara  
 

 16 §  Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 
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 5.4 Övrigt 
5.4.1 Smittskyddslagen (1988:1472)   
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.1.1 Besluta om erforderliga 
smittskyddsåtgärder  

 9 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.1.2 Meddela föreläggande och förbud 
som behövs i enskilda fall för att 
hindra spridning av samhällsfarlig 
sjukdom   

 33 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.1.3 Beslut om förstöring av gång- och 
sängkläder husgeråd, möbler och 
andra föremål av personlig natur 
samt låta avliva sällskapsdjur, om 
det behövs för att hindra 
smittspridning av samhällsfarlig 
sjukdom  
 

 34 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.2 Strålskyddslagen (2018:396)   

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.2.1 Begära upplysningar och eller 
handlingar som behövs för tillsynen    

  8 kap. 4 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.4.2.2 Utföra kontrollköp i syfte att få fram 
underlag till dialog med en 
verksamhetsutövare i frågor som rör 
skyldigheten att förvissa sig om att 
en solare har fyllt 18 år  
 

  8 kap. 5 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.2.3 Besluta om de föreläggande som 
behövs för att de som har 
skyldigheter enlig denna lag eller 
föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen ska fullgöra dessa  
 

  8 kap. 6 och  
 10 §§  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.2.4 Omhänderta radioaktivt material 
eller tekniska anordningar eller 
anläggningar för att förebygga 
olovligt brukande  
 

  8 kap. 8 och  
 9 §§  

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.3 Lag om flyttning av fordon (1982:129) 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.3.1 Göra framställan till polismyndighet 
rörande beslut om flyttning av 
fordon i vissa fall  
 

    Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.4 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (HSLF_FS 2015:8) 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.4.1 Utfärda saneringsintyg efter 
inspektion  

 8 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.4.4.2 Förlänga giltighetstiden av 
saneringsintyg med en månad, om 
en inspektion av fartyget inte kan 
utföras i hamnen och det inte finns 
bevis för att det ombord på fartyget 
finns smittämne eller något annat 
ämne som utgör en hälsorisk för 
människor 
 

 10 §   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.4.3 Besluta om avgift för saneringsintyg     Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.5 Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570)   

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.5.1 Beslut om att vidta åtgärder till 
skydd för människors hälsa i fråga 
om transportmedel, bagage och 
annat gods samt djur  
 

  4 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.5.2 Lämna uppgifter till 
Världshälsoorganisationen och till 
berörda utländska myndigheter om 
det bedöms nödvändigt för att 
skydda mot ett internationellt hot 
mot människors hälsa, även om 
uppgifterna är sekretessbelagda 
enligt offentlighets- och 
sekretesslagen   
 

  12 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.5.3 Besluta om de åtgärder mot ett 
fartyg som krävs för att skydda 
människors hälsa om det är drabbat 
eller misstänks vara drabbat av ett 
internationellt hot mot människors 
hälsa  
 

  17 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.4.5.4 Besluta om åtgärder för att utrota 
insekter, råttor och andra djur som 
vanligen är bärare av smittämnen 
som utgör en hälsorisk för 
människor   
 

  23 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.5.5 Utfärda intyg om utförd sanitär 
åtgärd  
 

  24 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.5.6 Besluta om avgift för åtgärd  
 

  25 §  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.6 Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.6.1 Meddela föreläggande eller förbud  
 

 19, 19 a och  
 20 §§     

Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.7 Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) (1999:381) 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.7.1 Avge yttrande i ärenden rörande 
anmälan, handlingsprogram och 
säkerhetsrapporter  
 

 33 kap. 4 §   Inspektörer på miljö- och  
 hälsoskyddsförvaltningen 

  

5.4.8 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:256)   

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.8.1 Besluta om föreläggande och förbud     4 och 7 §§  Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
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5.4.9 Övriga yttranden    

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare för delegat Anmärkning 

5.4.9.1  Besluta om att avge yttranden i 
övriga frågar som kommer på remiss 
till nämnden   

   Inspektörer på miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 

  Gäller inte frågor som är av principiell  
 vikt eller remisser från andra nämnder  
 i kommunen.  
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