Samhällsbyggnadsnämnden

KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 13 november 2019, kl. 14.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan
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Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 13.00. Fröjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C, L);
kl. 13.00. Björken, Elektron. Oppositionen (V, MP); kl. 13.00. Lokal, Elektron.
Oppositionen (SD); kl. 13.00. Lokal, Elektron
Förslag till justerare

Ordinarie: Carl Werner (MP) Ersättare: Mattias Eldros (M)
Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta
Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.
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digitalt på servicecenter.
Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.
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MOB.2019.207 Omfördelning av investeringsmedel inom
samhällsbyggnadsnämnden

2

MOB.2019.210 Utökade investeringsmedel för Kärsvägen och Västra
Storgatan (Ärendet kompletteras senare)

3

MOB.2019.36

Delegationsordning - revidering

4

MIL.2019.491

Taxa för Livsmedelskontroll
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KALLELSE – KUNGÖRELSE

5

MIL.2019.490

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd,
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6

MIL.2019.492

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

7

MIL.2019.493

Taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen

8

MOB.2019.1

Redovisning av delegationsbeslut

9

ALK.2019.40

Tillsynsutredning gällande eventuell åtgärd enligt
alkohollagen (Ärendet kompletteras senare)

10

ALK.2019.35

Serveringstillstånd (Ärendet kompletteras senare)

11

MOB.2019.3

Förvaltningschefen informerar

Sibylle Ekengren

Marie Solter

Ordförande

Sekreterare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2019-11-06
MOB.2019.207

Samhällsbyggnadsnämnden

Omfördelning av investeringsmedel inom
samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1.

399 536 kr från investeringsprojekt IV40010 omfördelas till investeringsprojekt
IV40012.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

600 000 kr från investeringsprojekt IV40007 omfördelas till
investeringsprojekt IV40046.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

2 384 886 kr från investeringsprojekt IV40047 omfördelas till
investeringsprojekt IV40005.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller omfördelning av investeringsmedel mellan samhällsbyggnadsnämndens
investeringsprojekt.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens anser att en omfördelning enligt nedan behöver göras för att uppnå en
korrekt kostnadsfördelning mellan investeringsprojekten.
Omfördelning av 399 536 kr från investeringsprojekt IV40010 Fordonspark till
investeringsprojekt IV40012 Fordonspark - mindre utrustning.
Omfördelning av 600 000 kr från investeringsprojekt IV40007 Byte av
belysningsarmatur och stolpar 2018 till investeringsprojekt IV40046 Byte av
belysningsarmatur och stolpar 2019.
Omfördelning av 2 384 886 kr från investeringsprojekt IV40047 Beläggningsprogram
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2019 till investeringsprojekt IV40005 Beläggningsprogram 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Om omfördelningarna inte görs kommer en korrekt kostnadsfördelning inte att kunna
göras vid årsskiftet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Omfördelningen av investeringsmedel är i linje med kommunens rutin för
investeringar.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

Beslutet ska skickas till
~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Ekonomienheten

~

Planeringschef

~

Gatuchef

Patrik Nissen

Patrik Andersson

Förvaltningschef

Gatuchef

Tomas Fröidh
Förvaltningsekonom
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Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2019-11-06
MOB.2019.36

Samhällsbyggnadsnämnden

Delegationsordning - revidering
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna föreslagna förändringar i samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning.
2. Förändringar börjar gälla 2019-12-16.

Sammanfattning
Gällande delegationsordning beslutades av nämnden 2019-06-16. Revidering görs
enligt bilaga till ärendet. Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning
(EU) 2017/625 i kraft. De kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den
nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet så att
beslut om bl.a. avgift för registrering kan tas.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. De
kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande
kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet för att kunna ta
betalt för livsmedelskontrollen efter årsskiftet. De delar i delegationsordningen som
hänvisar till utgående kontrollförordningen behöver ändras till den nya
kontrollförordningen.
I den nya kontrollförordningen införs nya begrepp, uppföljande kontroll och utredning
av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket ersätter extra
offentlig kontroll.
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Förvaltningens synpunkter
För att kunna ta beslut gällande avgift för offentlig kontroll och registrering samt
uppföljande kontroll och befogade klagomål fortsättningsvis, behöver den nya
kontrollförordningen och dess nya begrepp föras in i delegationsordningen.
Delegationsordningen följer den vägledning som SKL har tagit fram.
Under år 2020 kommer även ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen att
ske samt det nya begreppet annan offentlig verksamhet att införlivas.
Delegationsordningen kommer därför att behöva revideras under 2020 då dessa
ändringar kommer träda i kraft. Någon fastställt datum för ikraftträdande finns ännu
inte.

Ekonomiska konsekvenser
Nya kontrollförordningen behöver föras in i delegationsordningen och dess begrepp för
att kunna ta betalt för offentlig kontroll, registrering, uppföljande kontroll och
utredning av klagomål.

Juridiska konsekvenser
För att kunna ta betalt för livsmedelskontrollen fortsättningsvis, behöver den nya
kontrollförordningen och dess nya begrepp föras in i delegationsordningen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06
2. Delegationsordning

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Förvaltningschef

Miljöchef
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Sändlista

~ Miljöenheten
~ Kanslienheten
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DELEGATIONSORDNING

Beslutad: 2016-09-16
Reviderad:2019-09-04, §59, gällande från 2019-09-16
Diarienummer: MOB 2019 36

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Delegation och verkställighet
Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan.
Besluten gäller på samma sätt som om nämnden fattat dem. Beslut som fattas
av tjänsteman eller förtroendevald utan delegering i ärendet saknar laga verkan
d.v.s. är inte giltigt. Nämnden kan när som helst återkalla givna delegationer.
Nämnden har däremot inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. Ärenden
som delegerats till tjänsteman kan alltid beslutas av överordnad chef.
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som
innebär ren verkställighet. Följande skillnader kan uppmärksammas.
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att
delegaten träder in i nämndens ställe. Verkställighet innebär däremot en åtgärd
som finns inom tjänstemannens område. I dessa ärenden saknas normalt
beslutsalternativ eller valmöjligheter. Som exempel kan nämnas många
personalärenden eller tillämpningen av en kommunal taxa.
Med samråd avses att konsultation i ärendet har skett med den som samråd ska
ske med och att detta har beaktats i ärendet. När samråd skett bör detta
dokumenteras genom en anteckning i ärendet. Av anteckningen ska eventuellt
avvikande meningar framgå, samt hur dessa vägts in i ärendet.
Med ärenden av principiell natur avses samma tolkning som getts åt begreppet
i KL 5 kap1 § beträffande fullmäktiges beslutsfattande. Ärenden av denna typ
är av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd. Det politiska
momentet i dessa beslut är avgörande.
De beslut som fattas på delegation måste alltid rymmas inom nämndens
budget.
Vem kan nämnden delegera till?
Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av
ärenden till:
~ ett utskott
~ en enskild ledamot eller ersättare
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~ en anställd hos kommunen
Vilka beslut kan nämnden inte delegera?
~ ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller
är av principiell natur
~ framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut fattat av nämnden eller av fullmäktige har
överklagats
~ ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
~ ärenden som medför kostnader som inte ryms inom beslutade
budgetramar
~ vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Vidaredelegation av beslutanderätt
Förvaltningschef kan vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman.
Beslutanderätt som förvaltningschef har delegerat till en annan tjänsteman kan
inte vidaredelegeras ytterligare till en annan tjänsteman. Någon skyldighet för
förvaltningschefen eller vidaredelegaten att vidareanmäla besluten till nämnden
föreligger inte, nämnden kan däremot sätta upp sådana krav som villkor för att
godkänna vidaredelegering.
Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har
nödvändig kunskap om uppdraget samt är medveten om de styrdokument som
gäller för uppdraget.
Anmälan av delegationsbeslut
Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som
fattas till följd av delegation alltid anmälas i nämnden. Anmälan har
registrerings-, informations- och kontrollsyfte. Anmälan lämnas till registrator
senast månaden efter det att beslut har fattats och beslutet ska då vara
undertecknat av delegaten.
Överklagandetid
Överklagandetiden av besluten som är fattade på delegation löper från den dag
nämndens protokoll anslås på kommunens officiella anslagstavla. När det
gäller myndighetsärenden börjar dock överklagandetiden löpa från det datum
där sökanden fått del av beslutet.
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Författningar med förkortningsförklaringar
AB
AF

Allmänna bestämmelser (allmänna
anställningsvillkor)
2001:1063

AL

Avfallsförordningen
Alkohollagen

AL

1973:1149

Anläggningslagen

BAB

1992:1574

Lag om bostadsanpassningsbidrag

BBR

Boverkets byggregler

BFS

Boverkets författningssamling

FAM

2007:667

Förordning om allvarliga miljöskador

FAOKF 2006:1165

Förordning om avgifter för offentlig kontroll
av foder och animaliska biprodukter

FAPT

1998:940

Förordning om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken

FBL

1970:988

Fastighetsbildningslagen

FSO

2003:789

Förordning om skydd mot olyckor

FFAB

2006:814

Förordning om foder och animaliska
biprodukter

FMH

1998:899

Förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

FMJ

1998:915

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket

FMKB

1998:905

Förordning om
miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA

1998:950

Förordning om miljösanktionsavgifter

FOAKL 2006:1166

Förordning om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel

FVV

1998:1388

Förordning om vattenverksamhet

2014:425

Förordning om bekämpningsmedel

1986:223

Förvaltningslagen

FL
GDPR

Dataskyddsförordningen

KL

1991:900

Kommunallagen

LBEV

2010:1011

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

LED

2006:985

Lag om energideklarationer för byggnader
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2009:730

Lag om handel med vissa receptbelagda
läkemedel

LF

2006:813

Livsmedelsförordningen

LFAB

2006:805

Lag om foder animaliska biprodukter

2017:425

Lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare

LGS

1998:814

Lag med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning

LIVSFS

2005:20

Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien

MTF

2011:13

Miljötillsynsförordningen

LL

2006:804

Livsmedelslagen

LLR

2006:378

Lag om lägenhetsregister

LTLP

2018:2088

Lag om tobak och liknande produkter

LRL

1973:1144

Ledningsrättslagen

LSO

2003:778

Lagen om skydd mot olyckor

MB

1998:808

Miljöbalken

NFS

Naturvårdsverkets författningssamling

PBF

2011:338

Plan- och byggförordningen

PBL

2010:900

Plan- och bygglagen

SF

1988:293

Strålskyddsförordningen

SJVFS

Statens Jordbruksverks författningssamling

SL

1988:220

Strålskyddslagen

SLVFS

2001:30

Statens livsmedelsverks författningssamling

SSI FS
SSMFS

Strålskyddsinstitutets författningssamling
2008:36

Strålsäkerhetsmyndighetens fattningssamling

2014:227

Lag om färdigställandeskydd
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Innehållsförteckning
1.

Organisation och allmän administration

6

2.

Yttranden och tillstånd

7

3.

Verksamhetslokal

8

4.

Ekonomi

8

5.

Upphandling och avtal

9

6.

Arbetsgivarfrågor

10

7.

Kurser, konferenser och representation

13

8.

Brådskande ärenden/förfall

14

9.

Plan och byggärenden

14

10. Trafik- och gator

23

11. Lägenhetsregister

24

12. Skydd mot olyckor

25

13. Brandfarliga och explosiva varor

25

14. Miljöbalken och annan speciallagstiftning

26

15. Livsmedel – och foderkontroll

36

16. Strålskydd

43

17. Alkohol, tobak, läkemedel

45
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1.
Punkt

1.1

Organisation och allmän administration
Beslut

Delegat

Föra nämndens talan inför domstol, myndighet samt andra
förrättningar

Förvaltningschef

Avge yttrande till högre instans med anledning av att ett beslut
fattat på delegation överklagats.

Förvaltningschef/
verksamhetschef/
enhetschef

1.2

Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför domstol,
myndighet samt andra förrättningar

Förvaltningschef

1.3

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av sådan
handling

Förvaltningschef/Kansli
chef

Beslut om att en handling inte är att anse som allmän och därför
inte ska lämnas ut.

Förvaltningschef/Kansli
chef

1.4

Överklaga dom/beslut

Förvaltningschef

1.5

Ompröva beslut

Respektive delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Får delegeras vidare

Var för sig. Att lämna
ut handling anses som
verkställighet.

Får delegeras vidare

Vid vidaredelegering
ska samråd ske med
förvaltningschef.
27 § FL
Den som har
beslutanderätt i ett visst
ärende har även har rätt
att ompröva beslutet. Om
det ursprungliga beslutet
ändras genom
omprövning är det ett
nytt beslut som fattas
enligt 27 § FL
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1.6
1.7

Pröva om överklagande inkommit i rätt tid samt beslut om
avvisning. Avser förvaltningsbesvär och inte laglighetsprövning
Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätt
om utdömande av vite

Förvaltningschef

Får delegeras vidare.

24 § FL
21 kap. 1 § tredje
stycket 8 MB

Miljöchef

respektive 6 §
viteslagen
47-50 §§ DL,1920 §§ DF

1.8

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom
kungörelsedelgivning

Miljöchef

1.9

Rätt att teckna och ingå avtal, förbindelser och andra
rättshandlingar som beslutats av nämnden

Förvaltningschef/verksa
mhetschef/enhetschef

Delegationen gäller
inom respektive chefs
verksamhet och
budget.

1.10

Utse personuppgiftsombud

Ordföranden

3 § PUL

1.11

Uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i enskilt
ärende som omfattas av denna delegationsordning
(s.k. vidaredelegering)

Förvaltningschef

6 kap. 37 § KL

2.
Punkt

2.1.

Yttranden och tillstånd
Beslut

Yttranden över remisser från andra myndigheter och
organisationer som inte är av principiell natur

Delegat

Förvaltningschef
/verksamhetschef
/enhetschef

Vidaredelegering

Anmärkning

Delegationen gäller
inom respektive chefs
verksamhet och
budget.
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Punkt

Beslut

Delegat

2.2

Beslut att ej avge yttrande över remiss från andra myndigheter
och organisationer

Förvaltningschef/
verksamhetschef
/enhetschef

2.3

Yttrande om räddningstjänst eller förebyggande brandskydd

Räddningschef/
Förvaltningschef

3.
Punkt

3.1

Beställning av nya eller ändrade verksamhetslokaler

Punkt

Får delegeras vidare

Anmärkning

LSO

Verksamhetslokal
Beslut

4.

Vidaredelegering

Delegat

Förvaltningschef

Vidaredelegering

Får delegeras vidare

Anmärkning

I enlighet med
Riktlinjer för
anskaffning av
verksamhetslokaler.

Ekonomi
Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

4.1

Omdisponering mellan objekt

Förvaltningschef

Övriga omfördelningar
ska ske i enlighet med
Ekonomiska
styrprinciper

4.2

Skadestånds- och övriga ersättningsärenden

Förvaltningschef/

3 kap. skadeståndslagen

Upp till 2 prisbasbelopp

Kanslichef

4.3

Utrangering och försäljning av material för högst två
prisbasbelopp

Respektive chef

4.4

Utse beslutsattestanter för förvaltningen

Förvaltningschefen

I enlighet med
Attestreglemente
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5.
Punkt

5.1

Anskaffning, upphandling och avtal
Beslut

Beslut om
a) anskaffning av vara, tjänst eller byggentreprenad inom
givet ansvars- eller verksamhetsområde och inom
fastställd budget;
b) genomförande av upphandling enligt a);
c) avbrytande av upphandling enligt a);
d) att göra om en upphandling enligt a);
e) tilldelningsbeslut,
för belopp över 100 000 kronor.
Tilldelningsbeslut vid belopp över 2 miljoner kronor.

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

I enlighet med
Upphandlingspolicy
samt riktlinjer för
direktupphandling
för Gnesta kommun.
a-e, Förvaltningschef,
enhetschef

Val av
upphandlingsförfara
nde följer av lag eller
riktlinjer.

Ordförande

Utformning av
förfrågningsunderlag
och uteslutning av
leverantörer är
verkställighet.

verksamhetschef eller

Avrop på ramavtal
samt beslut enl.
punkt a-e upp till
99 999 kronor är
verkställighet.

5.2

Ingå, säga upp eller förlänga upphandlade avtal avseende
löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet.

Förvaltningschef,
verksamhetschef eller
enhetschef

I enlighet med
Upphandlingspolicy
och riktlinjer för
direktupphandling
för Gnesta kommun.
Delegationen avser
beslutade
verksamheter inom
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ramen för fastställd
investerings- och
driftsbudget.
Förvaltningschef eller
5.3

Beslut om att ingå gemensamma upphandlingar med andra
kommuner eller organisationer (t.ex. SKI Kommentus eller
Kammarkollegiet).

I enlighet med
Upphandlingspolicy
för Gnesta kommun.

verksamhetschef,
i samråd med
upphandlingsstrategen

5.4

Utfärda fullmakt för annan att genomföra upphandling för
kommunens räkning

6.
Punkt

Förvaltningschef

Arbetsgivarfrågor
Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Anställningsärenden
6.1

Anställa och entlediga
-

Förvaltningschef
personal direkt underställd

förvaltningschef

Samråd med presidiet
och PU

-

övrig personal vid anställning över 3 månader

-

Övrig personal vid anställning under 3 månader

Verksamhetschef/Enhets
chef

Samråd med HR-chef
och HR-samordnare
vid entledigande.

Verkställighet

Samråd med
överordnad chef vid
anställning.
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Punkt

6.2

Beslut

Delegat

Varsel, underrättelse och uppsägning av
-

personal direkt underställd förvaltningschef

-

enhetschef

-

övrig personal

Vidaredelegering

Anmärkning

Samråd med PU
Förvaltningschef
Verksamhetschef

Personal med
anställning under tre
månader verkställighet

Respektive chef

6.3

Avskedande av
-

personal direkt underställd förvaltningschef

-

övrig personal

Förhandlingsärenden
Ge direktiv och ramar till förvaltningarna inför
6.4
lönerevisionen
6.5
6.6
6.7
6.8

Förvaltningschef

Samråd med
presidium och PU

Verksamhetschef/Enhets
chef

Samråd med HR-chef
eller HR-samordnare

HR-chef/HR-samordnare

Godkännande av centrala avtal
Teckna avtal efter genomförda revisionsförhandlingar, övriga
förhandlingar resp. kollektivavtal

HR-chef

Beslut om stridsåtgärder
Förhandling angående för mycket utbetald lön m.m. enligt
central överenskommelse om korrigering av preliminär lön
m.m.

KS-ordförande

Löne- och anställningsvillkor
Lönesättning vid nyrekrytering inom gällande lönebild:
6.9
- verksamhetschef

HR-chef/HR-samordnare

HR-chef/HR-samordnare

Förvaltningschef
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Punkt

Beslut

-

enhetschef

-

övrig personal

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Förvaltningschef/
verksamhetschef
Förvaltningschef/
verksamhetschef/
respektive enhetschef

6.10

Lönesättning vid nyrekrytering utom gällande lönebild

Förvaltningschef/
verksamhetschef

6.11

Lönesättning vid lönerevision

Förvaltningschef/
verksamhetschef/
enhetschef

6.12

Beslut om disciplinära åtgärder

Förvaltningschef/verksam
hetschef/enhetschef

Samråd med HR-chef
eller HR-samordnare

6.13

Beslut rörande samordningsavdrag gällande avlönings- och
anställningsförmåner
Fastställande av fast tid för löpande fackligt arbete

Personalutskott

19 § AB

6.14

6.16

Fastställande av ledig tid och ev. löneförmåner för fackliga
förtroendevalda vid deltagande i kurser eller annan ledighet
där fast tid för löpande fackligt arbete inte fastställs
Arbetstidsförläggning för kontorspersonal

6.17

Förordnande under semester, sjukdom o.d. för:

6.15

Samråd med HR-chef
eller HR-samordnare
Information till PU

Anses som
verkställighet
Anses som
verkställighet
HR-chef

-

Förvaltningschef

Kommunchef

-

Enhetschef, verksamhetschef

Förvaltningschef/verksam
hetschef/enhetschef
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Personaladministrativa frågor
6.18

Prövning av bisyssla

HR-chef

6.19

Godkännande av pensionsförmåner enligt avtal

HRS

6.20

Medgivande av avgångsvederlag:
1->9 månadslöner
-

<9->16 månadslöner

-

<16-24 månadslöner

I samråd med FC –
kan påverka
ekonomin som FC
har ansvar för

Närmaste chef

Samråd med HR-chef
eller PU

Närmaste chef

Samråd med HR-chef
och PU

Förvaltningschef

Samråd med
presidium och PU

-

7.
Punkt

7.1

Kurser, konferenser och representation
Beslut

Beslut om deltagande i kurser/konferenser o.d. inom
Europa:
- Presidiet
- Övriga förtroendevalda
- Förvaltningschef

Delegat

Verkställighet

Vidaredelegering

Anmärkning

I samråd med presidiet.

Ordförande
Verkställighet
Verkställighet

- Övriga anställda
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7.2

Beslut

Beslut om deltagande i kurser/konferenser o.d. utom
Europa:
- Förtroendevalda

Vidaredelegering

Anmärkning

- Ordförande
- Ordförande

- Förvaltningschef

- Förvaltningschef

- Övriga anställda
7.3

Delegat

Beslut om representation över 0.1 prisbasbelopp per tillfälle

Ordförande

Var för sig. I enlighet
med Riktlinjer för
representation,
minnesgåvor, mutor och
otillbörliga förmåner.

Förvaltningschef

8.
Punkt

Brådskande ärenden/förfall
Beslut

Delegat

8.1.

Ärenden som inte kan vänta på beslut vid kommande
sammanträde med nämnden

Ordförande

8.2

Beslut i alla ovanstående ärenden med undantag för
brådskande ärenden samt med undantag för ärenden som är
delegerade till ordföranden

Förvaltningschef

8.3

Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater själv
utöva den delegerade beslutsrätten eller vidaredelegera den
till anställd i kommunen

Förvaltningschef

9.

Vidaredelegering

Anmärkning

Samråd med presidiet. 6
kap. 36 § KL
Får delegeras vidare

Plan och byggärenden
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Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
9.1

Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden
finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan

Förvaltningschef
/Planeringschef

5 kap. 2 och 5§§ PBL

9.2

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

Förvaltningschef
/Planeringschef

5 kap. 4 § PBL

Förvaltningschef
/Planeringschef

6 kap. 6 § PBL

Beslut om bygglov för

Bygglovhandläggare

9 kap. 2 § PBL

1. nybyggnad

Ers –
Byggnadsinspektör

Genomförandet av detaljplaner
9.3

Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om
prövning har väckts i nämnden

Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
9.4

2. tillbyggnad
3. annan ändring av byggnad om det innebär att
byggnaden
a) helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett
väsentligen annat ändamål
b) inreds någon ytterligare bostad eller ytterligare lokal
för handel, hantverk eller industri
c) byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
eller om byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat
sätt
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Punkt

9.5

9.6

9.7

Beslut

Delegat

Beslut om bygglov som avser att underhålla, byta färg,
fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller någon annan
åtgärd som avsevärt påverkar ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde i värdefull miljö

Bygglovhandläggare

Beslut om bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra
skyltar eller ljusanordningar

Bygglovhandläggare

Beslut om bygglov med säsongskaraktär

Bygglovhandläggare

Vidaredelegering

Anmärkning

9 kap. 8 § PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
6 kap. 3-4 §§ PBF

Ers –
Byggnadsinspektör
9 kap. 9 § PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
9.8

9.9

Beslut att om en ansökan av en bygglovspliktig åtgärd är
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom
en viss tid, annars kan ansökan komma att avvisas eller
avgöras i befintligt skick.

Bygglovhandläggare

Beslut om rivningslov

Bygglovhandläggare

9 kap. 22 § PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
9 kap 10, 34 §§ PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
9.10

Beslut om marklov

Bygglovhandläggare

9 kap 11-13, 35 §§ PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
9.11

Beslut för åtgärder som inte kräver lov

Byggnadsinspektör

9 kap. 14 § PBL

Ers –
Bygglovhandläggare
9.12

Anmälan för åtgärder som inte kräver lov

Byggnadsinspektör

9 kap 16 § PBL
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Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Ers –
Bygglovhandläggare
9.13
9.14

Beslut om förhandsbesked som inte strider mot gällande
översiktsplan

Bygglovhandläggare

Beslut om bygglov med säsongskaraktär

Bygglovhandläggare

9 kap 17 § PBL

Ers – Planarkitekt
9 kap. 9 § PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
9.15

9.16

Beslut om villkorade lov i ärenden där beslut att anta, ändra
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser inte
har vunnit laga kraft

Bygglovhandläggare

Ge villkorsbesked för lov

Bygglovhandläggare

9 kap. 36 § PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
9 kap 19 § PBL

Ers –Byggnadsinspektör
9.17

Beslut om att samordning med miljönämnd ej ska ske, då
särskilda skäl för det föreligger

Förvaltningschef

9 kap 24 § 1 st. PBL

9.18

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov
eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna

Bygglovhandläggare

9 kap 27 § PBL

Beslut om tidsbegränsat bygglov i de fall åtgärden har stöd i
en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av
byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på
omgivningen.

Bygglovhandläggare

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd är
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom

Byggnadsinspektör

9.19

9.20

Ers –Byggnadsinspektör
9 kap 33 § PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
6 kap 10 § PBL
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

viss tid annars kan anmälan komma att avvisas eller att
avgöras i befintligt skick.
Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
9.21

Beslut att utse kontrollansvarig

Bygglovhandläggare
Ers –
Byggnadsinspektör

9.22

9.23

9.24

Beslut att ge startbesked om det inte behövs något tekniskt
samråd

Bygglovhandläggare

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare
handlingar som behövs för prövningen av frågan om
startbesked om det inte behövs något tekniskt samråd

Bygglovhandläggare

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

Byggnadsinspektör

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om
vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga

10 kap. 9-10, 12-13 §§
samt 11 kap. 35 § PBL
10 kap. 22 § 1 st 1 PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
10 kap. 22 § 1 st 2 PBL

Ers –
Byggnadsinspektör
10 kap. 23-24 §§PBL

Ers –
Bygglovhandläggare

- 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

18(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2019-03-20
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

9.25

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

Byggnadsinspektör

10 kap. 27 §, 11 kap.8 §
PBL

9.26

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon
kontrollplan

Byggnadsinspektör

10 kap. 18 § PBL

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

Byggnadsinspektör

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked

Byggnadsinspektör

10 kap. 34-37 §§ PBL

Bygglovhandläggare

11 kap. 7 § PBL

9.27

9.28

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
Avge ingripandebesked om någon begär en redovisning om
9.29
det vidtagits någon åtgärd som motiverar ett ingripande

Ers –
Bygglovhandläggare
Ers –
Bygglovhandläggare

Ers –Byggnadsinspektör

9.30

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som
behövs för tillträde

Förvaltningschef

9.31

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

Bygglovhandläggare

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge
synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda

Byggnadsinspektör

9.32

10 kap. 29 § PBL

Får vidaredelegeras

11 kap. 9 § PBL
11 kap. 17 § PBL

Ers –Byggnadsinspektör
11 kap. 18 § PBL
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Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala
kostnaderna för uppdraget

Ers –
Bygglovhandläggare

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

Byggnadsinspektör

9.34

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

Byggnadsinspektör

11 kap. 33 § 1 PBL

9.35

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

Byggnadsinspektör

11 kap. 33 § 2 PBL

9.36

Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk innan slutbesked Byggnadsinspektör
ges
Ers –
Bygglovhandläggare

10 kap. 4 § PBL

9.37

Besluta att utse annan funktionskontrollant

Byggnadsinspektör

11 kap. 34 § PBL

9.38

Beslut att ansöka om handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde eller när någon har
underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har
förelagts honom eller henne

Byggnadsinspektör

11 kap. 39 § PBL

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning
av kommunens plan- och bygglovtaxa

Bygglovhandläggare

9.33

9.39

11 kap. 30-32 §§ PBL

Ers –
Bygglovhandläggare

Ers –
Bygglovhandläggare

Ers 1 –
Byggnadsinspektör

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

Ers 2 – Planarkitekt
9.40

Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra
motordrivna anordningar

Byggnadsinspektör

5 kap. 9 § PBF
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9.41

Beslut

Beslut om längre besiktningsintervall

Delegat

Vidaredelegering

Byggnadsinspektör

Anmärkning

3 kap. 18 § BFS 2006:26

Beslut om anstånd med besiktning

3 kap. 19 § BFS 2006:26

Beslut om användningsförbud för hissar och andra
motordrivna anordningar

3 kap. 4-5 §§ BFS
2006:26
Byggnadsinspektör

9.42

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

5 kap. 1-7 §§ PBF, 11
kap. 19-20 §§ PBL

9.43

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt (om det
finns särskilda skäl)

Byggnadsinspektör

4 § BFS 1991:36

Byggnadsinspektör

9.44

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli eller
antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon
avsevärd olägenhet från annan synpunkt

BFS 2011:10 3 § samt
BFS 2011:26 punkt 1:21

Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs för att
byggnadens ägare ska fullgöra sin skyldighet

Byggnadsinspektör

25 § LED

9.45

Fastighetsbildning
9.46

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för prövning.

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

4 kap. 25-25 a §§ FBL

9.47

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

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

5 kap. 3 § 3 st FBL

9.48

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

14 kap. 1 a § 1, 3-7 st
FBL
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Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

9.49

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

15 kap. 11 § FBL

9.50

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

12, 23 §§ AL

9.51

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten, anläggningslagen
Rätt att påkalla förrättning

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

18 § AL

9.52

Godkännande av beslut eller åtgärd, anläggningslagen

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

20 § AL

9.53

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten, ledningsrättslagen

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

21 § LRL

9.54

Godkännande av beslut eller åtgärd, ledningsrättslagen

Förvaltningschef/
Planeringschef

Får vidaredelegeras

28 § LRL

Skyltning
9.55

9.56

9.57

Beslut om skyltning varigenom allmänheten avvisas från ett
visst område som är av betydelse för friluftslivet

Beslut om varaktig uppsättning av tavla, skylt, inskrift eller
därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller
liknande ändamål utomhus, inom detaljplanelagt område
Beslut om affischering eller annan tillfällig anordning
utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål
uppsatta mer än fyra veckor, inom detaljplanelagt område

Miljöstrateg

5 § LGS

Ers 1 Bygglovhandläggare
Ers 2 Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare

6-8 §§ LGS

Ers –
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare

9 § LGS

Ers –
Byggnadsinspektör
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Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Strandskydd
9.60
9.61

Besluta i enskilda ärenden avseende dispens från
miljöbalkens strandskyddsbestämmelser

Miljöstrateg

7 kap. 18 b § MB

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning
av kommunens plan- och bygglovtaxa avseende
strandskyddsbestämmelser

Miljöstrateg
Ers: Bygglovhandläggare

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

Prövning av behov och beslut i frågan om
färdigställandeskydd behövs eller inte vid nybyggnad av
småhus som inte ska användas för permanent bruk

Byggnadsinspektör

LFS 3 § första stycket
andra meningen

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

Byggnadsinspektör

Ers: Bygglovhandläggare

Färdigställandeskydd

9.62
9.63

10.
Punkt

ErsBygglovhandläggare

LFS 3 § första stycket
första meningen

Ers –
Bygglovhandläggare

Trafik- och gator
Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

GATURENHÅLLNING
23(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2019-03-20
Punkt

10.1

Beslut

Meddela förelägganden och förbud samt besluta om åtgärder
på den ansvariges bekostnad och i förekommande fall besluta
att dessa ska gälla omedelbart oavsett om det överklagas.

Delegat

Vidaredelegering

Gatuingenjör

Anmärkning

3 och 12 §§ LGS
Avser ej skyltning i
LGS

FORDON, TRAFIK m.m.
10.2

Beslut om flyttning av fordon

Gatuingenjör

10.3

Trafikfrågor

Gatuingenjör

10.4

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Administratör

10.5

Tillfälliga trafik- och parkeringsregleringar, dispenser från
bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd samt körning
på gågata och liknande samt lokala trafikföreskrifter som
ankommer på kommunen

Gatuingenjör

Får delegeras vidare

10.6

Särskilda åtgärder för reglering av trafiken såsom tillfälliga
lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala
trafikföreskrifter

Gatuingenjör

Får delegeras vidare

10.7

Upplåtelse av mark samt affischering mm

Gatuingenjör

Får delegeras vidare

10.8

Yttrande med anledning av:
- lokal ordningsstadga

Får delegeras vidare

Samråd med presidiet
inför beslut om lokala
trafikföreskrifter

Gatuingenjör

- torghandelsstadga

11.

Lägenhetsregister
24(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2019-03-20
Punkt

11.1

Beslut

Beslut i ärenden om fastställande av belägenhetsadress

12.
Punkt

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Planeringschef

Får delegeras vidare

10-11, 13 §§ LLR

Delegat

Vidaredelegering

Skydd mot olyckor
Beslut

Anmärkning

12.1

Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning
utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand

Räddningschef

Får delegeras vidare

2 kap. 7 § LSO

12.2

Upprätthålla och fastställa förteckning över de byggnader och
anläggningar där regelbunden tillsyn ska förrättas

Räddningschef

Får delegeras vidare

3 kap. 3 § LSO

12.3

Beslut om dispensärenden om sotning

Byggnadsinspektör

Får delegeras vidare

3 kap. 4 § LSO

12.4

Utse brandsyneförrättare

Räddningschef

Får delegeras vidare

3 kap. 14 § LSO

Utöva kontroll av brandskyddet samt meddela förbud och
föreläggande med anledning av brister som konstateras vid
sotning, dock ej förenat med vite

Skorstensfejarmästare

Får delegeras vidare

3 kap. 6 § 2 st LSO

12.5
12.6

Beslut om förelägganden och förbud i samband med
brandtillsyn, dock utan vite

Räddningschef

Får delegeras vidare

5 kap. 2 § LSO

12.7

Besluta att förbud eller förelägganden ska gälla omedelbart
även om det överklagas

Räddningschef

Får delegeras vidare

10 kap. 4 § LSO

12.8

Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall

Räddningschef

Får delegeras vidare

3 kap. 1 § 2 st FSO

13.

Brandfarliga och explosiva varor
25(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2019-03-20
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

13.1

Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera
explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i större mängd
hantera brandfarliga varor

Räddningschef

Får delegeras vidare

16-19 §§ LBEV

13.2

Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd

Räddningschef

Får delegeras vidare

19 § 3 st LBEV

13.3

Beslut att återkalla tillstånd

Räddningschef

Får delegeras vidare

20 § LBEV

13.4

Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs
för tillsynen

Räddningschef

Får delegeras vidare

24 § 3 st LBEV

13.5

Beslut om förelägganden och förbud, dock utan vite

Räddningschef

Får delegeras vidare

25 § LBEV

13.6

Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för tillståndsprövning,
tillsyn, provtagning, undersökning, godkännanden och andra
beslut och åtgärder

Räddningschef

Får delegeras vidare

27 § LBEV

14.
Punkt

Miljöbalken och annan speciallagstiftning
Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Miljöskydd
Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. MB
14.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna

Miljöinspektör

2 kap. 2-9 §§, 26 kap.
MB

Miljöinspektör

6 kap. 4 § MB

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap.
MB
14.2

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet
om miljökonsekvensbeskrivning

26(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2019-03-20
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

14.3

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

Miljöinspektör

14.4

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

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

Miljöinspektör

6 kap. 12-14 §§ MB och
8 § FMKB

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

Miljöchef

7 kap. 22 § första
respektive andra
styckena MB

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

Miljöchef

14.5

6 kap. 5 § MB
6 kap. 8 § MB, 12
§ FMKB

Skydd av områden, 7 kap. MB
14.6

14.7

Ers- Miljöinspektör

Ers- Miljöinspektör

14.8

Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde Miljöchef
som länsstyrelsen överlåtit på kommunen
Ers- Miljöinspektör

14.9

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

7 kap. 22 § tredje
stycket första meningen
MB
7 kap. 22 § tredje
stycket andra meningen
MB

Miljöinspektör

2 kap. 9 § MTF

Miljöchef

9 kap. MB ”Miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd”

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB m.m.
14.10

Besluta i tillsynsärende angående miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd i övrigt än vad som anges nedan

Ers. – Miljöinspektör

27(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2019-03-20
Punkt

14.11

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

19 kap. 4 § MB, 9

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

Miljöinspektör

14.12

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

Miljöinspektör

22, 26 §§ FMH

14.13

Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut

Miljöchef

9 kap. 8 §, 24 kap. 8 §
MB

14.14

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla
även om det överklagas

Miljöinspektör

14.15

Besluta i ärende om anmälan angående att anordna en gödselstad Miljöinspektör
eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt
område.

14.16

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.

Miljöinspektör

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

14.17

Besluta i ärende (inklusive dispens) om tillstånd att inom område
med detaljplan hålla

Miljöinspektör

4 § Lokala föreskrifter –
Skydd för människors
hälsa och miljö, 39 §
FMH

Miljöinspektör

38 § FMH

14.18

-

Nötkreatur, häst, get, får eller svin

-

Pälsdjur eller fjärderfän, som inte är sällskapsdjur

-

Orm

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

§ FMH, respektive 22
kap. 4 och 10 §§ MB

Ers. – Miljöinspektör

19 kap. 5 § punkt 12
och 22 kap. 28 § MB
37 § FMH
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Gällande från: 2019-03-20
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

14.19

Besluta i tillsynsärende angående byggnader, lokaler och
anläggningar

Miljöinspektör

45 § FMH

14.20

Besluta att åtgärder ska vidtas mot ohyra och andra skadedjur
som kan orsaka olägenhet för människors ohälsa

Miljöinspektör

9 kap. 9 § MB, 34 §
FMH

14.21

Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, om det
är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger

Miljöinspektör

Lokala föreskrifter för
att skydda människors
hälsa och miljön

14.22

Miljöinspektör
Besluta om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten
vattentoalett samt besluta om tillstånd att ansluta vattentoalett till
befintlig avloppsanordning

14.23

Besluta om anmälan att inrätta annan avloppsanordning än till
vilken vattentoalett är ansluten.

Miljöinspektör

13 § 2 st. FMH, 3 §
Lokala föreskrifter –
Skydd för människors
hälsa och miljö

14.24

Besluta i ärenden angående ändring av avloppsanordning

Miljöinspektör

14 § FMH

14.25

Besluta att avloppsanläggning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden

Miljöinspektör

18 § FMH

14.26

Besluta om tillstånd att inrätta avloppsanordningar för bad, diskoch tvättavloppsvatten inom områden med detaljplan

Miljöinspektör

13 § 4 st. FMH, 2 § 2 st.
Lokala föreskrifter –
Skydd för människors
hälsa och miljö

14.27

Beslut att en ansökan av ett tillstånd för enskilt avlopp är
ofullständigt, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en
viss tid, annars kan ansökan komma att avvisas

Miljöinspektör

19 kap 5 § med
hänvisning till 22 kap
2 § MB

13 § 1 st. FMH
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Gällande från: 2019-03-20
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

14.28

Besluta att en anmälan för inrättande av avlopp för enskilt
avlopp är ofullständig och om brister inte avhjälps inom viss tid
därefter meddela föreläggande om förbud för den anmälda
verksamheten

Miljöinspektör

§ 27 FMH

14.29

Besluta om anmälan angående värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten

Miljöinspektör

17 § FMH

14.30

Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för ny
grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana
anläggningar som redan finns där anmälan krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

Miljöinspektör

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

14.31

Besluta att hänskjuta en anmälan enligt 9 kap. 6 § MB till
länsstyrelsen förutsatt att särskilt skäl föreligger

Miljöchef

24 § FMH

Besluta att en anmälan avseende C-verksamhet ska utökas med
en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. MB

Miljöchef

Besluta i ärende om anmälan om miljöfarlig verksamhet som
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd är anmälningspliktig (C-verksamhet)

Miljöchef

Besluta om åtgärd för att spåra och undanröja risken för
smittspridning vid allvarlig smittsam sjukdom

Miljöchef

14.32
14.33

14.34

Ers. – Miljöinspektör
25 § FMH

Ers. – Miljöinspektör
27 § FMH

Ers. – Miljöinspektör
9 kap. 15 § MB

Ers. – Miljöinspektör

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
14.35

Besluta i tillsynsärende angående förorenade områden i övrigt än
vad som anges nedan

Miljöchef

10 kap. MB

Ers. – Miljöinspektör
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Gällande från: 2019-03-20
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

14.36

Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller
annars den som är efterbehandlingsansvarig att utreda
föroreningar

Miljöinspektör

10 kap. 10 § MB

14.37

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada

Miljöinspektör

10 kap. 4 § MB

14.38

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig
miljöskada

Miljöinspektör

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

14.39

Besluta i ärende angående vidta en avhjälpande åtgärd om ökad
risk för spridning eller exponering av förorening finns som inte
är ringa

Miljöchef

28 § FMH

Ers. – Miljöinspektör

Vattenverksamhet, 11 kap. MB
14.40

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av
vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning

Miljöinspektör

11 kap. 9 a-b, 13 §§
MB, 21 § FVV

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
Miljöchef
Ers- Miljöinspektör

14.41

Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12
kap. 6 § MB

12 kap. 6 § MB

14.42

Besluta i tillsynsärende avseende lagring av gödsel

Miljöinspektör

6-7 §§ FMJ

14.43

Besluta i tillsynsärende avseende spridning av gödsel

Miljöinspektör

SJVFS 2011:25

Miljöchef

14 kap. MB

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
14.44

Besluta i tillsynsärende angående kemiska produkter och
biotekniska organismer i övrigt än vad som anges nedan
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Ers. – Miljöinspektör
14.45

Besluta i ärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Miljöinspektör

6 kap 1 § Förordning
(2014:425) om
bekämpningsmedel, 2
kap 39-41 §§
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
spridning av vissa
biocidprodukter; NFS
2015:3

14.46

Besluta i tillsynsärende om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

Miljöinspektör

Förordning (2016:1128)
om fluorerade
växthusgaser

14.47

Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och
spillolja

Miljöinspektör

NFS 2017:5

14.48

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCBprodukter i byggnader och anläggningar

Miljöinspektör

18 § förordningen
(2007:19) om PCB

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
14.49

14.50

Besluta i tillsynsärende angående hushållsavfall, industriavfall,
producentansvar och hantering av avfall i övrigt än vad som
anges närmare nedan

Miljöchef

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

Miljöinspektör

15 kap. MB

Ers. – Miljöinspektör
51 § AF
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

14.51

Besluta om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall

Miljöinspektör

15 kap. 18 § 3-4 st MB

14.52

Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att
iordningsställa platsen samt vidta erforderliga åtgärder

Miljöinspektör

15 kap. 30 § MB, 26
kap. 9 § MB

14.53

Besluta i ärende om dumpning av avfall

Miljöinspektör

15 kap. 31-33 §§ MB

14.54

Besluta i ärende om anmälan angående att själv på fastigheten
kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall

Miljöinspektör

38 § AF

14.55

Förelägga om att lämna uppgifter för den som bedriver
verksamhet där avfall mellanlagras, bortskaffas eller där farligt
avfall uppkommer

Miljöinspektör

45 § AF

14.56

Besluta i ärende om anmälan att på egen fastighet själv ta hand
om matavfall

Miljöinspektör

27 §
renhållningsföreskrifter
för Gnesta kommun

14.57

Besluta om i ärende om tillstånd att på egen fastighet själv
samkompostera latrin

Miljöinspektör

23-24 §§
renhållningsföreskrifter
för Gnesta kommun

14.58

Besluta om undantag/dispens från renhållningsföreskrifter
avseende förlängt hämtningsintervall

Miljöinspektör

27 §
renhållningsföreskrifter
för Gnesta kommun

14.59

Besluta i ärende om ansökan om tillstånd att sprida slam eller
latrin på fastigheten

Miljöinspektör

29 §
renhållningsföreskrifter
för Gnesta kommun
33(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2019-03-20
Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Tillsyn, 26 kap. MB
Ingå avtal med annan kommun om att anställda i den kommunen
får besluta på kommunens vägnar i visst ärende

Miljöchef

14.61

Meddela förelägganden och förbud samt besluta om åtgärder
och i förekommande fall besluta att dessa ska gälla omedelbart
oavsett om det överklagas

Miljöinspektör

26 kap. 9, 26 §§ MB

14.62

Besluta om föreläggande eller förbud förenat med vite upp till
150 000 kronor i ärenden som nämnden ansvarar för

Miljöchef

26 kap. 14 § MB

14.63

Ålägga tidigare fastighetsägare/nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares/nyttjanderättshavares namn och adress

Miljöinspektör

26 kap. 13 § MB

14.64

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

Miljöinspektör

26 kap. 15 § MB

14.65

Ansöka hos kronofogdemyndigheten att verkställa förelägganden Miljöchef
eller förbud och ansöka om handräckning.
Ers. – Miljöinspektör

14.66

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

Miljöinspektör

26 kap. 19 § 3 st MB

14.67

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge
miljörapport

Miljöinspektör

26 kap. 20 § MB

14.68

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

Miljöinspektör

26 kap. 21 § MB

14.60

26 kap. 7 § MB

Ers- Miljöinspektör

Ers- Miljöinspektör

26 kap. 17 § MB
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

14.69

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

Miljöinspektör

26 kap. 22 § MB

14.70

Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess
verksamhet i stället ska utföras av någon annan och utse någon
att göra sådan undersökning, om kostnaden för undersökningen
inte överstiger 10 000 kronor

Miljöchef
Ers- Miljöinspektör

26 kap. 22 § första
stycket MB

Förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökning är genomförd

Miljöchef

26 kap. 22 § 3 st MB

14.71

Ers. – Miljöinspektör

Avgifter, 27 kap. MB
14.72

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

Miljöinspektör

27 kap. 1 § MB,
Kommunens taxa

14.73

Sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt MB

Miljöchef
Ers. – Miljöinspektör

4 § kommunens taxa för
prövning och tillsyn
enligt MB

Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det
överklagas

Miljöinspektör

9 kap. 5 § FAPT

Miljöinspektör

28 kap. 1 och 8 §§ MB

14.74

Tillträde m.m., 28 kap. MB
14.75

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

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
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Punkt

14.76

Beslut

Besluta om miljösanktionsavgift

Delegat

Vidaredelegering

Miljöchef

Anmärkning

30 kap. 3 § MB

Ers. – Miljöinspektör
14.77

Besluta att ta ut en miljösanktionsavgift om en överträdelse
upprepas eller fortfarande pågår två år efter ett beslut om
miljösanktionsavgift

15.
Punkt

Miljöchef

3 § FMSA

Ers. – Miljöinspektör

Livsmedel – och foderkontroll, vissa övriga ärenden
Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

Livsmedelslagen, Livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
15.1

Beslut om fastställande av faroanalys samt undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och
frekvens av normal respektive utvidgad undersökning

Miljöinspektör

12 § SLVFS 2001:30

15.2

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

Miljöinspektör

Art 31.1 a) och b) EGförordning 882/2004
samt art 6.2 i EGförordning 852/2004, 23
§ LL

15.3

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

Miljöinspektör

22 § LL

15.4

Beslut att meddela förelägganden och förbud förenat med vite
upp till 20 000 kronor som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av

Miljöchef

23 § LL

Ers. – Miljöinspektör
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt
de beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna
15.5

Besluta om sanktionsavgift enligt Livsmedelslagen 1 000 –
100 000 kronor)

Miljöchef

Livsmedelslag
(2006:804) 30 a §

15.6

Besluta att ta hand om en vara samt om förutsättningar för det
föreligger att låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

Miljöinspektör

24 § första och andra
styckena LL, 34 § LF

15.7

Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra
omhändertagen vara eller varor som omfattas av ett förbud
enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 p LIVSL

Miljöchef
Ers. – Miljöinspektör

24 § tredje stycket LL,
34 § LF

15.8

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 EGbestämmelser som kompletterats av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EU eller EG-bestämmelserna

Miljöchef

26 § LL

15.9

Beslut om att person som är sysselsatt med
livsmedelshantering ska genomgå läkarundersökning

Miljöchef

8 § LF

15.10

Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och
undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från
smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas
genom livsmedel

Miljöinspektör

25 § LL

15.11

Begära upplysningar, ta del av handlingar samt få tillträde till
lokaler

Miljöinspektör

20 § LL

15.12

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande
av livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om
förutsättningar för sådan begäran föreligger

Miljöinspektör

27 § LL

Ers. – Miljöinspektör
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Punkt

15.13

Beslut

Delegat

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

Vidaredelegering

Anmärkning

33 § LL

Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625
Besluta om sanering eller andra nödvändiga åtgärder för att se
15.13
till att livsmedel är säkra och att livsmedelslagstiftningen följs

Miljöinspektör

Art 54 p 2 a EGförordning 882/2004

15.14

Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande på
marknaden och import eller export av livsmedel

Miljöinspektör

Art 54 p 2 b EGförordning 882/2004

15.15

Beslut om att övervaka och vid behov beordra att livsmedel
återkallas eller dras tillbaka från marknaden

Miljöinspektör

Art 54 p 2 c EGförordning 882/2004

15.16

Beslut om att övervaka och vid behov beordra att livsmedel
destrueras.

Miljöinspektör

Art 54 p 2 c EGförordning 882/2004

15.17

Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål
än dem som de ursprungligen var avsedda för.

Miljöinspektör

Art 54 p 2 d EGförordning 882/2004

15.18

I brådskande fall beslut om att tillfälligt avbryta driften av hela
eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.

Miljöchef

Art 54 p 2 e EGförordning 882/2004

15.19

Besluta om åtgärder som avses i art 19 882/2004 för
sändningar från tredje länder

Miljöinspektör

Art 54 p 2 g EGförordning 882/2004

15.20

Besluta om andra åtgärder som anses motiverade

Miljöchef

Art 54 p 2 h EGförordning 882/2004

Ers. – Miljöinspektör

Ers. – Miljöinspektör
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Punkt

15.21

Beslut

Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer
som inte överensstämmer med bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt besluta om att
a) förordna om att livsmedlet destrueras, blir föremål för
särskild behandling i enlighet med art. 20 eller
återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21
eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder
b) beträffande livsmedel som redan släppts ut på
marknaden, övervaka livsmedlet eller förordna om att
det återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan
någon av de åtgärder som anges ovan vidtas.

Delegat

Miljöinspektör

Vidaredelegering

Anmärkning

Art 19.1 EG-förordning
882/2004

Miljöchef
Ers. – Miljöinspektör
Miljöchef
Ers. – Miljöinspektör

15.22

Besluta om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion
eller vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att
skydda människors och djurs hälsa

Miljöinspektör

Art 19.2 EG-förordning
882/2004

15.23

Livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är föremål för
strängare kontroll i enlighet med art. 15.5 och som inte
kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 17, se till att
livsmedlet återkallas och omhändertas och att det därefter
antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art 21.

Miljöchef

Art 19.2 EG-förordning
882/2004

15.24

Besluta om att omhänderta en sändning till dess
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid
misstanke om bristande efterlevnad m.m.

Miljöinspektör

Art 18 EG-förordning
882/2004

15.14

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

Miljöinspektör

F 2017/625 Art 138 2 c

15.15

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

Miljöchef

F 2017/625 Art 138 2 d

Ers. – Miljöinspektör
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

eller beordra att de återsänds till den avsändande
medlemsstaten
15.16

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

Miljöinspektör

F 2017/625 Art 138 2 e

15.17

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.

Miljöchef

F 2017/625 Art 138 2 g

15.18

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

Miljöchef

F 2017/625 Art 138 2 h

15.19

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

Miljöchef

F 2017/625 Art 138 2 i

Ers. – Miljöinspektör

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
15.20

Miljöinspektör

3-6 §§ FOAKL

Besluta om timbaserade, ej förutbestämda avgifter, enligt
kommunens taxa för prövning och kontroll enligt LL

Miljöchef

FOAKL

15.21

Besluta om avgift för registrering.

Miljöinspektör

13-14 §§ FAOKL

15.22

Besluta enligt 18 § i Gnesta kommuns taxa för prövning och
kontroll enligt LL sätta ned eller efterskänka avgift

Miljöchef

FOAKL

Besluta om fasta, förutbestämda avgifter (ej timavgift) enligt
kommunens taxa för prövning och kontroll enligt LL
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift

15.21

Ers. – Miljöinspektör

Ers. – Miljöinspektör
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Punkt

15.23

Beslut

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av
bristande efterlevnad av regelverket

Delegat

Miljöinspektör

Besluta om avgift för importkontroll

Anmärkning

11 § FAOKL, art.
28 EG 882/2004

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av
klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket
15.24

Vidaredelegering

Miljöinspektör

Art. 79 2 c och art. 83 p
1 2017/625 12-13 §
FAOKL
Förordning 2006:812
11-12 §§ eller
motsvarande
bestämmelser som
gäller efter den 14
december 2019

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
15.25

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

Miljöinspektör

23 § LFAB
12 § FFAB

15.26

Beslut att meddela förelägganden och förbud förenat med vite
upp till 20 000 kronor som behövs för efterlevnad av lagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som
meddelats med stöd EG-bestämmelserna

Miljöchef

23 § LFAB
12 § FFAB

15.27

Besluta att ta hand om en vara samt om förutsättningar för det
föreligger att låta förstöra varan på ägarens bekostnad

Miljöinspektör

25 § LFAB

15.28

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

Miljöinspektör

27 § LFAB

Ers- Miljöinspektör
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Punkt

Beslut

Delegat

Miljöchef

15.29

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

15.30

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

Vidaredelegering

Anmärkning

30 a § LFAB

33 § LFAB

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll
av foder och animaliska biprodukter
15.31

15.32
15.33

Miljöinspektör
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift
Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften
Besluta om avgift för extra offentlig kontroll uppföljande
kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket

Miljöchef
Ers- Miljöinspektör
Miljöinspektör

3-6 §§ FAOKF
28 § LFAB
Art. 27 EG 882/2004,
Kommunens taxa
11 § FAOKF,
Kommunens taxa
12 § FAOKF, art.
28 EG 882/2004

Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2006:84) om befattning med
animaliska biprodukter
15.34

Anvisa plats för nedgrävning av animaliska biprodukter

Miljöinspektör

2 kap 27 § SJVFS
2006:84

Vissa övriga ärenden
15.35

Avge yttrande i ärende angående bygglov, rivningslov och
marklov som rör enstaka småhus eller fritidshus

Miljöinspektör

15.36

Avge yttrande angående detaljplan och områdesbestämmelser
där enkelt planförfarande tillämpas

Miljöinspektör
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Punkt

Beslut

Delegat

15.37

Avge yttrande över förslag till detaljplan och
områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden
tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet

Miljöinspektör

15.38

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för
åtgärder och andra åtgärder i bostäder

Miljöinspektör

15.39

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

Miljöinspektör

15.40

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

Miljöinspektör

15.41

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till
hotell och pensionatsrörelse

Miljöinspektör

16.
Punkt

Vidaredelegering

Anmärkning

Vidaredelegering

Anmärkning

Strålskydd
Beslut

Delegat

16.1

Besluta att begära att få upplysningar, handlingar och liknande
som behövs för tillsynen.

Miljöinspektör

8 kap 4 §
Strålskyddslag
(2018:396)

16.2

Besluta om rätt till tillträde till i lagrummet angivna platser och
där göra undersökningar och ta prov

Miljöinspektör

8 kap 11 §
Strålskyddslag
(2018:396)

16.3

Begära polishandräckning

Miljöinspektör

8 kap 12 §
Strålskyddslag
(2018:396)
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Punkt

Beslut

Delegat

Vidaredelegering

Anmärkning

16.4

Meddela föreläggande

Miljöinspektör

8 kap 6 §
Strålskyddslag
(2018:396)

16.5

Meddela förbud

Miljöchef

5 kap 8 §
Strålskyddslag
(2018:396)

Ers - Miljöinspektör
16.6

Besluta om rättelse på den felandes bekostnad

Miljöinspektör

8 kap 10 §
Strålskyddslag
(2018:396)

16.7

Omhänderta eller försegla teknisk anordning/anläggning som kan
alstra strålning

Miljöinspektör

8 kap 8 §
Strålskyddslag
(2018:396)

16.8

Besluta i ärende om anmälan av solarier

Miljöinspektör

10 § SSMFS 2012:5

16.9

Besluta om fasta, förutbestämda avgifter (ej timavgift) enligt
kommunens taxa för tillsyn enligt SL

Miljöinspektör

10 kap 4 §
Strålskyddslag
(2018:396)

16.10 Besluta om timbaserade, ej förutbestämda avgifter enligt
kommunens taxa för tillsyn enligt SL

Miljöchef

10 kap 4 §
Strålskyddslag
(2018:396)

16.11 Besluta att enligt 11 § i Gnesta kommuns taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken sätt ned eller efterskänka avgift enligt
kommunens taxa för tillsyn enligt SL

Miljöchef

16.12 Föreläggande får förenas med vite

Miljöchef

Ers - Miljöinspektör

Ers - Miljöinspektör

10 kap 4 §
Strålskyddslag
(2018:396)
8 kap 7 §
Strålskyddslag
(2018:396)
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17.

Alkohol, tobak, läkemedel

ALKOHOLLAGEN
Beslut om stadigvarande
17.1
serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap
17.2 Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd till att omfatta
uteservering
17.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten

17.4
17.5

17.6

17.7

17.8

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd
till slutna sällskap
Beslut om tillstånd till arrangerande av provsmakning för enstaka
tidsperiod

SBN

8 kap 2,4,7 § AL

Miljöinspektör/
Alkoholinspektör

8 kap 2 § AL

Miljöinspektör/
Alkoholinspektör
Om förslag till avslag
föreligger, hänskjuts
ärendet till SBN
nämnden
till beslut.

8 kap 4 § AL

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

8 kap 2 § AL

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

8 kap 2 §, 6 §, 7
§ AL

Beslut om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag med
stadigvarande tillstånd

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

8 kap 14 §, 9 kap 11 §
AL

Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende
serveringsyta, tid eller dryck. Avser även komplettering med
catering och gemensam serveringsyta

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

8 kap 2, 4,14,19 §§,
AL

Godkännande av anmälan av
förändringar i verksamheten (ändrad inriktning, byte av
bolagsman med mera)

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

8 kap 2, 4, 14, 19 §§
AL
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17.9

Beslut om serveringstillstånd vid
ansökan från konkursbo

Beslut om medgivande till ombyggnad
17.10 av serveringsställe
Beslut i fråga om att godkänna att verksamhet läggs ned, om
17.11 avbrott sker eller om verksamheten förändras i något annat
avseende av betydelse
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av brott eller
17.12
vad som i övrigt gäller för tillståndet
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd som inte längre
17.13
utnyttjas eller på tillståndshavarens egen begäran
Beslut om att meddela undantag från skyldighet att avlägga
17.14 kunskapsprov

Miljöinspektör/Alko
holinspektör
Miljöinspektör/Alko
holinspektör

9 kap 12 § AL
8 kap 12 § 9 kap 11
§ AL

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

8 kap. 12 § samt 9 kap
11§ AL

SBN

9 kap. 18 § AL

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

9 kap. 18 § AL

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

8 kap 12 § AL

Beslut i fråga om att inleda åtgärdeärende om eventuellt
administrativt ingripande
17.16 Beslut i fråga om att avskriva ärende om eventuellt administrativt
ingripande

Miljöinspektör/Alko
holinspektör
Miljöchef
Ers –
Miljöinspektör/Alko
holinspektör

17.17 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare erinran/varning

SBN

9 kap. 17,19 § AL

SBN

9 kap. 19 § AL

Miljöinspektör/Alko
holinspektör

9 kap 18 § p1 AL

SBN

3 kap. 10 § 2 st. AL

17.15

Beslut om att förbjuda detaljhandel av folköl eller servering av
folköl
Beslut om återkallelse av gemensam
17.19 serveringsyta
17.18

17.20

Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av
alkoholdrycker för visst tillfälle

9 kap 17-18 §§ AL
9 kap 17-18 §§ AL
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17.21 Beslut om avskrivning av tillsynsärende
Begäran hos polismyndigheten om
handräckning för att kunna utföra
17.22
tillsyn

Miljöinspektör/Alko
holinspektör
Miljöinspektör/Alko
holinspektör

9 kap 9 § AL

LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDL OCH LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER
17.23

Kontroll av detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra
försäljningsställen än öppenvårds-apotek

Begära in de upplysningar och handlingar som behövs för
kontrollen. Ger rätt till tillträde till områden, lokaler och andra
17.24
utrymmen som används i samband med detaljhandeln och
hanteringen i övrigt av läkemedel
Besluta om att rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och
17.25 av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen till
Läkemedelsverket
17.26
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32

Besluta om avgift debitera avgift av den som bedriver handel med
vissa receptfria läkemedel
Beviljande av tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel
med tobaksvaror
Avslå ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel eller
partihandel med tobaksvaror
Återkallelse av tobakstillstånd på tillståndshavarens begäran
Återkallelse av tobakstillstånd på grund av att den
tillståndspliktiga försäljningsverksamheten upphört
Återkallelse av tobakstillstånd i övriga fall
Beslut om varning

Miljöinspektör

20-21 §§ Lag om
handel med vissa
receptfria läkemedel

Miljöinspektör

21 § Lag om handel
med vissa receptfria
läkemedel

Miljöinspektör

Miljöinspektör

21 § Lag om handel
med vissa receptfria
läkemedel
23 § Lag om handel
med vissa receptfria
läkemedel
Kommunens taxa

SBN

5 kap. 1 § LTLP

SBN

5 kap. 1 § LTLP

Miljöinspektör

7 kap. 10 § LTLP

Miljöinspektör

7 kap.10 § LTLP

SBN
SBN

7 kap.10 § LTLP
7 kap. 11 § LTLP
47(48)

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Gällande från: 2019-03-20

17.33
17.34
17.35
17.36
17.37
17.38

Beslut om förbud att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Infordra uppgifter som behövs för tillsynsverksamheten
Begära tillträde till lokaler med mera för tillsyn
Begäran om handräckning från polis
Beslut om kontrollköp
Nedsättning av avgifter i vissa fall

SBN

7 kap. 13 § LTLP

Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöchef

7 kap. 17 § LTLP
7 kap. 18 § LTLP
7 kap. 19 § LTLP
7 kap. 22 § LTLP
8 kap. 1-2 § LTLP
8 kap. 1-2 § LTLP
Kommunens taxa
7 kap. 9, 12 § LTLP
7 kap. 9, 15 § LTLP
9 kap. 1 § LTLP
9 kap. 1 § LTLP

17.39 Besluta att ta ut avgift

Miljöinspektör

17.40
17.41
17.42
17.43
17.44
17.45

Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöchef
Miljöchef
Miljöchef
Miljöchef

Beslut om föreläggande och förbud
Beslut om föreläggande förenat med vite upp till 50 000 kr
Överklaga dom från förvaltningsrätt
Överklaga dom från kammarrätt
Omprövning av beslut efter överklagande av motpart
Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt eller övriga fall
Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot LTLP
17.46
(2018:2008)

9 kap. 1 § LTLP

Miljöchef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-11-06
MIL.2019.491
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Livsmedelskontroll
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften för årlig kontrollavgift och för registrering,
uppföljande kontroll och utredning av klagomål enligt taxa för
livsmedelskontroll.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna revidering av taxa för livsmedelskontroll.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 207 kr för
årlig kontrollavgift och 1 119 kr registrering, uppföljande kontroll och utredning
av klagomål..
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2%. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 246 kr för beräkning av årlig
kontrollavgift och 1 155 kr för registrering, uppföljande kontroll och utredning av
klagomål..
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs
begreppet uppföljande kontroll och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.
De kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande
kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet för att
kommunen ska kunna ta ut avgift för livsmedelskontrollen efter årsskiftet.
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för livsmedelskontroll fastställdes av kommunfullmäktige 201611-14, en uppräkning av timavgiften gjordes 2018 som trädde i kraft 2019-01-01.
Enligt 4 § i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden för varje år besluta att justera
den i taxan fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Detta index tillhandahålls av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är kr 1 207 kr
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för årlig kontroll och 1 119 kr för registrering, uppföljande kontroll och utredning
av klagomål.
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i
kraft. De kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu gällande
kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet för att
kommunen ska kunna ta ut avgift för livsmedelskontrollen efter årsskiftet.
I den nya kontrollförordningen införs det nya begreppet uppföljande kontroll
och utredning av klagomål. Det ersätter nuvarande begreppet extra offentlig
kontroll. Denna typ av kontroll föranleds av bristande efterlevnad av regelverket
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att timavgiften för 2019 ska öka enligt PKV index. Detta för
att täcka kostnadsökningar för personal och övriga kostnader i verksamheten.
PKV för taxehöjning för 2020 är 3,2% vilket innebär en ökning av timavgiften för
årlig kontrollavgift till 1 246 kr och 1 155 kr för registrering, uppföljande kontroll
och utredning av klagomål.
För att kommunen ska kunna ta ut avgift för livsmedelskontroll fortsättningsvis,
behöver den nya kontrollförordningen och dess nya begrepp föras in i taxan för
livsmedelskontroll. Taxan följer SKL:s framtagna mall för taxan och följer den
vägledning som SKL har tagit fram.
Under år 2020 kommer även ändringar för att anpassa den svenska
livsmedelslagen att ske då även det nya begreppet annan offentlig verksamhet
kommer att införlivas. Taxan kommer därför åter att behöva revideras under
2020 då dessa ändringar kommer träda i kraft. Någon fastställt datum för
ikraftträdande finns ännu inte.
Ekonomiska konsekvenser
Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för
kostnadsökningar för 2020. Nya kontrollordningen behöver föras in och dess
begrepp för att kunna ta betalt för offentlig kontroll, registrering, uppföljande
kontroll och utredning av klagomål.
Juridiska konsekvenser
För att kommunen ska kunna ta ut avgift för livsmedelskontroll fortsättningsvis,
behöver den nya kontrollförordningen och dess nya begrepp föras in i taxan för
livsmedelskontroll.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
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Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06
2. Taxa för livsmedelskontroll
Beslutet ska skickas till:


Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige




Miljöenheten
Kanslienheten

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Förvaltningschef

Miljöchef

Taxa för livsmedelskontroll
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Taxan är fastställd med stöd enligt 6 § andra stycket, 13 §, 14 § andra stycket och 18 §
tredje stycket förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 6
§ förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Gnesta kommuns kostnader för offentlig
kontroll och registreringar enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och
foderområden, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska
biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som
meddelats med stöd av denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där
det tappas ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
2. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig
kontroll. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de
EG bestämmelser som kompletteras av lagen.
4 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa
fastställd timavgift med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och landsting (SKL).
5 § Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun får på kommunfullmäktiges
vägnar besluta att göra ändringar enligt 4 § denna taxa.

Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften
a. 1 207 1 246 kronor vid beräkning av årlig kontrollavgift
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b. 1 119 1 155 kronor vid registrering, extra offentlig kontroll, uppföljande
kontroll och utredning av klagomål
Årlig kontrollavgift tas ut i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en
verksamhet. Kostnaden för resor till och från livsmedelsanläggningen ligger i
timavgiften för årlig kontroll.
En lägre timavgift gäller för extra offentlig kontroll, anmälningsärenden
(registrering) uppföljande kontroll, registrering och utredning av klagomål. I dessa
fall tas timavgift ut för faktiskt nedlagd kontrolltid och till detta läggs även
eventuell restid. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd
handläggningstid, vilket innebär att slutsumman avrundas uppåt till närmsta
halvtimme.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
 inläsning, förberedelse och efterarbete av ärendet
 kontakter med parter, samråd med experter och andra myndigheter
 inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt
 beredning i övrigt av ärendet
 föredragning av ärendet för berörda och utformning av skriftlig
dokumentation, till exempel beslut.
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller övrig offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller som avser
dricksvattenförsörjning ska för själva registreringen betala en avgift som motsvarar
en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Samhällsbyggnadsnämnden fastställer
för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av
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 en riskklassificering med hänsyn tagen till typ av verksamhet och livsmedel
som där hanteras, produktionens storlek och typ av konsumentgrupp som
berörs
 ett kontrolltidstillägg (avser faktorer som inte beaktas i riskmodulen, till
exempel spårbarhet och märkning)
 en erfarenhetsklassificering med hänsyn till Samhällsbyggnadsnämnden
erfarenhet av verksamheten.
Inledningsvis inplaceras varje ny livsmedelsföretagare med tillhörande anläggning i
erfarenhetsklass B såvida inte annat talar för inplacering i annan erfarenhetsklass 1.
Den årliga kontrolltiden kan variera mellan olika år. Kontrolltiden med hänsyn till
risk- och erfarenhetsklass framgår av tabell 1.
Den årliga kontrollavgiften som livsmedelsföretagaren ska betala beräknas genom
att det till kontrolltiden, uttryckt i riskklassens givna antal timmar för aktuell
erfarenhetsklass, adderas det antal timmar kontrolltidstillägget ger i det enskilda
fallet.
Kontrolltidstillägget varierar mellan noll och åtta timmar.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden mulipliceras med
timtaxan i 6 § punkt a.
Tabell 1: Årlig kontrolltid (OBSERVERA att kontrolltidstillägg tillkommer)
Riskklass

A

B

C

1

13

26

39

2

10

20

30

3

7

14

21

4

5

10

15

5

3

6

9

6

2

4

6

7

1

2

3

8

0,5

1

1,5

Kontrollmyndigheten tillämpar Livsmedelsverkets gällande vägledning i frågan vad gäller riskklassning av livsmedelsanläggningar
och beräkning av kontrolltid.
1
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9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av Samhällsbyggnadsnämnden
bedömning av anläggningens kontrollbehov.
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i ska tas ut i förskott.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen upphört.
11 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter framgår att hela den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då antingen verksamheten påbörjas eller en
anmälan om registrering för verksamheten har lämnats in. Kontrollavgiftens storlek
under startåret påverkas inte av när på året verksamheten startats/registrerats.
Avgiften betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
12 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår
att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet
är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för
tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

Avgift för extra och övrig offentlig kontroll Avgift för
uppföljande kontroll och utredning av klagomål
13 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid.
Timavgift tas ut enligt 6 § punkt b och för de faktiska kostnaderna för provtagning
och analys av prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare
som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen
genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en
offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av
denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har
vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 6 och för de
faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma gäller för
offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräfta
14 § Avgift för kontroll ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidtar åtgärd som föranleder avgiften.
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Nedsättning av avgift m.m.
15 § Beslut om att i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgiften för
kommunens offentliga kontroll fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. Om det finns
särskilda skäl får Samhällsbyggnadsnämnden också i det enskilda fallet besluta att
sätta ned eller helt efterskänka avgiften för handläggningen av anmälan om
registrering eller handläggning av ansökan om godkännanden.

Avgiftens erläggande m.m.
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gnesta kommun. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
17 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter
framgår att Samhällsbyggnadsnämnden får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
18 § Av 31 § livsmedelslagen 31 § lag om foder och animaliska biprodukter
framgår att Samhällsbyggnadsnämnden beslut om avgift får överklagas hos
länsstyrelsen.
19 § Av 1 kapitlet 2 § punkt 9 utsökningsförordningen (1981:981) framgår att
beslut om avgift för offentlig kontroll av livsmedel får verkställas enligt
utsökningsbalken.
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MIL.2019.490
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och
tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för tillsyn av
serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak,
elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel
2. Ändringen träder i kraft 2020-01-01
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2 %. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 111 kr.
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och
tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska
cigaretter samt påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel fastställdes av
kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 6 § i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden
för varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index
tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den fastställda
timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att timavgiften för 2019 ska öka enligt PKV index. Detta för
att täcka kostnadsökningar för personal och övriga kostnader i verksamheten.
PKV för taxehöjning för 2020 är 3,2 % vilket innebär en ökning av timavgift till
1 111 kr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2 (2)

Ekonomiska konsekvenser
Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för
kostnadsökningar för 2020.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06
Beslutet ska skickas till:
 Miljöenheten
 Kanslienheten

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Förvaltningschef

Miljöchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-11-06
MIL.2019.492
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken
2. Ändringen träder i kraft 2020-01-01
.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2 %. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 111 kr.
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställdes av
kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 8 § i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden
för varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index
tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den fastställda
timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2 %. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 111 kr.
Ekonomiska konsekvenser

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för
kostnadsökningar för 2020.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06
Beslutet ska skickas till:
 Miljöenheten
 Kanslienheten

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Förvaltningschef

Miljöchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-11-06
MIL.2019.493
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för prövning
och tillsyn enligt strålskyddslagen
2. Ändringen träder i kraft 2020-01-01

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2 %. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 111 kr.
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställdes av
kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 4§ i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden
för varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index
tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den fastställda
timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2 %. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 111 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för
kostnadsökningar för 2020.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06
Beslutet ska skickas till:
 Miljöenheten
 Kanslienheten

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Förvaltningschef

Miljöchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2019-11-06
MOB.2019.1
Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt
av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande från 201610-30). Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte
att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av
delegationen börjar löpa fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala anslagstavla. Detta
gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då
sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.
~

Förteckning över delegationsbeslut 2019-09-24 – 2019-11-05

~

Förteckning över anställningar 2019-09-01 - 2019-10-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

2019-09-26
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat
Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.261
RÖNNBERGA 1:1

Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

2019-10-16
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd
Anmälan om kompostering av hushållsavfall
MIL.2019.473
GNESTA 24:12

Beslutsdatum:
Beslut:

Beslut

Ärende:

Beslut tagna på delegation om skydd mot olyckor samt om brandfarliga och explosiva
varor
MOB.2019.199
Brandskydd

Beslutsdatum:

2019-11-01
Startbesked Attefallshus (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus (Attefall)
BYGG.2019.233
Bygganmälan
SÅGEN 2:71

Beslutsdatum:

2019-11-01
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.280
Bygganmälan
NORRTUNA 1:116 Enhetsområde 1

2019-11-06 16:10:15
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-15
Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2019.110
Bygganmälan
AXALA 2:3

Beslutsdatum:

2019-09-26
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Installation av eldstad/rökkanal
BYGG.2019.235
Bygganmälan
VACKERBY 3:53

Beslutsdatum:

2019-10-23
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.270
Bygganmälan
SVINSJÖN 1:10

Beslutsdatum:

2019-09-26
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.242
Bygganmälan
OPPEBY 3:89

Beslutsdatum:

2019-10-30
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan eldsta/rökkanal
BYGG.2019.267
Bygganmälan
OPPEBY 3:30

2019-11-06 16:10:15
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-02
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.259
Bygganmälan
MOSSTUGAN 2:10

Beslutsdatum:

2019-10-03
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.224
Bygganmälan
NORRTUNA 1:81

Beslutsdatum:

2019-11-01
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.242
Bygganmälan
OPPEBY 3:89

Beslutsdatum:

2019-09-26
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.190
Bygganmälan
HAMMERSTA 4:60

Beslutsdatum:

2019-10-01
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Installation av eldstad och röklkanal
BYGG.2019.244
Bygganmälan
SKENDA 3:22

2019-11-06 16:10:15
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-30
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.245
Bygganmälan
VACKERBY 4:8

Beslutsdatum:

2019-10-01
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan eldstad/rökkanal
BYGG.2019.263
Bygganmälan
SIGTUNA 2:235

Beslutsdatum:

2019-10-25
Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov, nybyggnad transformatorstation
BYGG.2019.168
Bygglov
GRANEBERG 1:20

Beslutsdatum:

2019-11-01
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.23
Bygglov
FRÖNÄS 4:26

Beslutsdatum:

2019-10-14
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för inglasning av befintlig veranda
BYGG.2019.65
Bygglov
SIGTUNA 2:188

2019-11-06 16:10:15
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-23
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.214
Bygglov
FRÖNÄS 5:24

Beslutsdatum:

2019-10-23
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för fritidshus
BYGG.2017.167
Bygglov
NYBYGGET 1:2

Beslutsdatum:

2019-10-17
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (fritidshus)
BYGG.2017.94
Bygglov
NÄSET 1:3

Beslutsdatum:

2019-10-23
Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
BYGG.2019.95
Bygglov
PRÄSTHOPEN 2:15

Beslutsdatum:

2019-10-01
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2018.230
Bygglov
SVINSJÖN 1:51

2019-11-06 16:10:15
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-09-26
Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.261
Bygglov
VACKERBY 6:10

Beslutsdatum:

2019-10-23
Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
BYGG.2019.142
Bygglov
FRUSTUNA 1:109

Beslutsdatum:

2019-10-02
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov
BYGG.2019.102
Bygglov
SIGTUNA 2:324

Beslutsdatum:

2019-10-01
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för 2 nya fönster
BYGG.2018.72
Bygglov
HÅLLSTA 5:108

Beslutsdatum:

2019-09-30
Beslut om marklov (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Marklov för trädfällning
BYGG.2019.148
Bygglov
VACKERBY 6:3

2019-11-06 16:10:16
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-04
Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Ansökan om bygglov, inglasning av balkonger och skärmtak över entréer,
flerbostadshus
BYGG.2019.82
Bygglov
PRÄSTHOPEN 2:13

Beslutsdatum:

2019-10-24
Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2019.184
Bygglov
HÄSSELBY 2:5

Beslutsdatum:

2019-10-25
Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov, komplementbyggnad
BYGG.2019.192
Bygglov
GNESTA 91:6

Beslutsdatum:

2019-10-21
Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov ändrad användning komplementbyggnad
BYGG.2019.170
Bygglov
FRUSTUNA 3:1

Beslutsdatum:

2019-10-01
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov
BYGG.2018.194
Bygglov
HÅLLSTA 5:108

2019-11-06 16:10:16
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-08-02
Beslut MOB utan adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Begäran om yttrande om tung och bred transport
MOB.2019.155
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-13
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - valaffisch
MOB.2019.95
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-24
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Laxne pumpstation
MOB.2019.152
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2017-12-19
Beslut MOB utan adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - bred transport
MOB.2017.314
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-04-12
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Gnestadagarna
MOB.2019.59
Gator och allmänna platser

2019-11-06 16:10:16
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-05-03
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Remiss - Allmän sammankomst - Centerpartiet i Gnesta
MOB.2019.88
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-06-28
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Upplagavägen 1 Gnesta
MOB.2019.118
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-03
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Festdag för kommunens ungdomar innan skolan börjar för höstterminen
MOB.2019.143
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Moseback- Ö Storgatan
MOB.2019.139
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-11
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Asnökan om schakttillstånd, Granbackavägen
MOB.2019.148
Gator och allmänna platser

2019-11-06 16:10:16
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-06-11
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Nibblegatan
MOB.2019.115
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-06-24
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd
MOB.2019.128
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-04-26
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Nibblegatan
MOB.2019.84
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-23
Beslut MOB med adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Begäran om yttrande om tung och bred transport
MOB.2019.104
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-04-08
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Handelsbolaget Frösjö strandservice
MOB.2019.70
Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-04-26
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Remiss - p-plats i anslutning till Loppis
MOB.2019.85
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Sigtunavägen
MOB.2019.141
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-06-20
Beslut MOB med adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Begäran om yttrande om tung, bred och lång transport
MOB.2019.127
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-06-17
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Penninginsamling Radiohjälpen
MOB.2019.117
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-24
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, GC-bana Björnlunda kyrka
MOB.2019.151
Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-06-24
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Remiss - Gnesta Pride
MOB.2019.122
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-06-11
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Solåkravägen/Bergåkravägen Gnesta
MOB.2019.116
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-02
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Tärnstigen
MOB.2019.135
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-20
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd
MOB.2019.102
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-16
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Cirkus Olympia
MOB.2019.99
Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-04-26
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd
MOB.2019.82
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-15
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Nationaldagsfirande
MOB.2019.96
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-10
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Delvis B/A

Beslut:

Ärende:

Remiss - uppställning insamlingskärl textilier
MOB.2019.147
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-06-24
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Gnestatrampet - Motionslopp cykel
MOB.2019.125
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-05
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Ringdansvägen
MOB.2019.145
Gator och allmänna platser

2019-11-06 16:10:16

Sida 13 av 26

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-06-28
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Kexlevägen Stjärnhov
MOB.2019.133
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-08
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Långsjö teater
MOB.2019.92
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-04-18
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Klimatmanifestation
MOB.2019.81
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-04-18
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd
MOB.2019.82
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-06-24
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - ANTENN 2019 - Ljudfestival
MOB.2019.124
Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-07-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Hjortstigen
MOB.2019.138
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-08-01
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Grönyta vid Korsbacksvägen
MOB.2019.154
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-24
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, GC-bana Björnlunda
MOB.2019.150
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-08
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - jordgubbsförsäljning
MOB.2019.93
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Björnstigen
MOB.2019.137
Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-06-17
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Fastställd

Ärende:

Remiss - Triathlontävling för barn
MOB.2019.121
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-07-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Nobblegatan
MOB.2019.136
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-06-04
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Åkervägen
MOB.2019.109
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-15
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Ingalundavägen
MOB.2019.98
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-04-05
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Avslag

Beslut:

Ärende:

Remiss - Valborgsmässofirande
MOB.2019.54
Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-07-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, V Storgatan, trottoar vid ICA
MOB.2019.140
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-05-27
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Uteservering, Kaffebaren
MOB.2019.107
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2019-11-05
Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Klassning och kontrollavgift
LIV.2019.478
Livsmedel
Taffsnäs 1:5

Beslutsdatum:

2019-09-25
Registrering LIV 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om registering av dricksvattenanläggning
LIV.2019.442
Livsmedel

Beslutsdatum:

2019-09-26
Föreläggande livsmedel 2019 (Ej aktuellt)

Beslut:

Ärende:

Dricksvattenkontroll 2019
LIV.2019.392
Livsmedel
STJÄRNHOV 4:1

2019-11-06 16:10:16
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-09
Föreläggande livsmedel 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Fastställande av faroanalys
LIV.2019.449
Livsmedel
STJÄRNHOV 4:1

Beslutsdatum:

2019-10-28
Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Kontroll och klassningsavgift 2019
LIV.2019.479
Livsmedel
GNESTA 84:7

Beslutsdatum:

2019-11-04
Registrering LIV 2019 Beslut om registrering -Tillfällig verksamhet

Beslut:

Ärende:

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (tillfällig lokal)
LIV.2019.505
Livsmedel
GNESTA 32:9

Beslutsdatum:

2019-10-16
Registrering LIV 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
LIV.2019.476
Livsmedel
Taffsnäs 1:5

Beslutsdatum:

2019-10-09
Föreläggande livsmedel 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Livsmedelskontroll -Till följd av märkningsbrister i butik.
LIV.2019.440
Livsmedel
Sigtuna 9:21

2019-11-06 16:10:16
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-31
Föreläggande livsmedel 2019 -ersättande beslut.

Ärende:

Dricksvattenkontroll 2019
LIV.2019.392
Livsmedel
STJÄRNHOV 4:1

Beslutsdatum:

2019-09-25
Anmälan värmeuttag bergvärme Samordnare, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om värmuttag ur mark
MIL.2019.71
Miljö- och hälsoskydd
HOVGÅRDEN 5:4

Beslutsdatum:

2019-03-06
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Kompostering av hushållsavfall
MIL.2019.41
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 79:25

Beslutsdatum:

2019-10-24
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering
MIL.2019.403
Miljö- och hälsoskydd
GRYTS-ULLSTA 1:10

Beslutsdatum:

2019-10-01
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Kompostering av hushållsavfall
MIL.2019.453
Miljö- och hälsoskydd
BJÖRNLUNDA-EKEBY 2:5

2019-11-06 16:10:16
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-11
Beslut anmälan miljöfarlig verksamhet 9:6 MB Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Anmälan om mellanlagring och siktning av sopsand
MIL.2019.354
Miljö- och hälsoskydd
VACKERBY 3:37

Beslutsdatum:

2019-10-08
Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Samordnare, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Klagomål Nedskräpning Kvarnsjön
MIL.2019.447
Miljö- och hälsoskydd
ÄLGHAMMAR 1:2

Beslutsdatum:

2019-10-17
Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om vämeuttag ur mak
MIL.2019.468
Miljö- och hälsoskydd
SÖRA 2:16

Beslutsdatum:

2019-09-25
Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Årsrapport köldmedia 2018
MIL.2019.367
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 4:29

Beslutsdatum:

2019-10-29
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering av hushållsavfall
MIL.2019.488
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 76:11

2019-11-06 16:10:16
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-14
Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Värmeuttag ur mark
MIL.2019.356
Miljö- och hälsoskydd
KOLKE 1:21

Beslutsdatum:

2019-11-05
Beslut om avgift för tillsyn Samordnare, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Klagomål Nedskräpning Kvarnsjön
MIL.2019.447
Miljö- och hälsoskydd
ÄLGHAMMAR 1:2

Beslutsdatum:

2019-10-25
Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Samordnare, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Klagomål- uttjänta bilar 2019
MIL.2019.480
Miljö- och hälsoskydd
KVARNEN 1:2

Beslutsdatum:

2019-10-08
Beslut om avgift för tillsyn Samordnare, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Tillsyn Gnesta Bilrekond 2019
MIL.2019.321
Miljö- och hälsoskydd
SIGTUNA 10:2

Beslutsdatum:

2019-09-26
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.256
OVK
STJÄRNHOV 4:18
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp - huvudhuset
AVL.2019.459
Vatten och avlopp
TRÖN 1:1

Beslutsdatum:

2019-10-24
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Ansökam omt tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.456
Vatten och avlopp
TIBBLE 1:4

Beslutsdatum:

2019-10-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp - ladugård
AVL.2019.461
Vatten och avlopp
TRÖN 1:1

Beslutsdatum:

2019-10-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp - gäststugan
AVL.2019.463
Vatten och avlopp
TRÖN 1:1

Beslutsdatum:

2019-10-03
Beslut om avgift för tillsyn Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd inrättande av avlopp BDT
AVL.2019.188
Vatten och avlopp
STORA HAMMARBOSÄTER 1:52
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-24
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.414
Vatten och avlopp
NORRTUNA 1:9

Beslutsdatum:

2019-10-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp - sportstugan
AVL.2019.460
Vatten och avlopp
TRÖN 1:1

Beslutsdatum:

2019-09-27
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.181
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:79

Beslutsdatum:

2019-10-31
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.425
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:30

Beslutsdatum:

2019-10-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.401
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:50
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-05
Beslut om miljösanktionsavgift

Ärende:

Miljösanktionsavgift
AVL.2019.429
Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:29

Beslutsdatum:

2019-10-16
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.103
Vatten och avlopp
HUNDBY 1:38

Beslutsdatum:

2019-10-01
Beslut ändring av enskilt avlopp godkännes

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.435
Vatten och avlopp
SKOTTVÅNGS GRUVA 1:4

Beslutsdatum:

2019-10-16
Beslut dispens kompostering latrin Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Dispens för eget omhändertagande av latrin
MIL.2019.433
Vatten och avlopp
HUNDBY 1:38

Beslutsdatum:

2019-10-15
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.422
Vatten och avlopp
BJÖRNLUNDA-EKEBY 2:13
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-10-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.342
Vatten och avlopp
HUNDBY 1:3

Beslutsdatum:

2019-10-24
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.938
Vatten och avlopp
HUNDBY 1:41

Beslutsdatum:

2019-10-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp - maskinverkstad
AVL.2019.462
Vatten och avlopp
TRÖN 1:1

Beslutsdatum:

2019-10-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.382
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:21

Beslutsdatum:

2019-10-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp - arrendatorbostad
AVL.2019.464
Vatten och avlopp
TRÖN 1:1
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

Ärende:

2019-09-26
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd
Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.180
Vatten och avlopp
HUNDBY 1:25
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Samhällsbyggnadsnämnden
Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2019-09-01 – 2019-10-31
Miljöinspektör
Organisation: Miljöenheten
Vikariat, 2019-09-23 - 2020-08-31,
Utfärdat av: Ellinor Lundin, Chef
Drifttekninker
Organisation: VA enheten
Allm visstidsanställning, 2019-11-06 - 2020-02-05
Utfärdat av: Cecilia Weistrand, Enhetschef

