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C 4.1
DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN,
ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02

Delegation till miljö- och byggförvaltningen
Ärende/Ärendegrupp

Beslutande var för sig

Deltagande i kurser, konferenser och dyl.
- förtroendevalda

Ordförande

EKONOMISK FÖRVALTNING
1. Omfördelning av medel inom samma verksamhet.

Förvaltningschef

2. Upphandling respektive försäljning av lös egendom,
entreprenader och tjänster
- till ett belopp motsvarande högst åtta basbelopp i varje
enskilt fall

Förvaltningschef

- till ett belopp av max tre basbelopp vid varje tillfälle

Chef för plan- och
byggkontoret/
Miljöchef/ Stadsarkitekt

- övrigt

Au

3. Beslut om attesträtt samt behörighetsattest

Förvaltningschef

Delegation till Plan- och byggkontoret
Med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen samt 11 kap 3 § Plan- och Bygglagen (PBL)
har nämnden beslutat att delegera beslutanderätten i nedanstående ärenden till där angivna
delegater. Beslut av delegat skall anmälas till nämndens nästkommande sammanträde.
Stadsarkitekten är verksamhetsansvarig för bygglovsärenden. Ärenden som delegerats till
handläggare får avgöras av såväl chefen för plan- och byggkontoret som stadsarkitekten om
handläggaren så önskar eller inte finns tillgänglig.

Lomma kommun

Miljö- och byggnadsnämnden § 162 / 2001 12 18
fortsättning se sista sidan
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Författning

Ärende

PBL 6 kap
12 och 13 §§

Chef för plan- och
Antagande av fastighetsplan som ej antas
byggkontoret /
samtidigt med detaljplan, då bestämmelserna
Stadsarkitekt
om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får
tillämpas och planen inte skall reglera inrättande
av gemensamhetsanläggning än sådan som är
förutsatt i gällande detaljplan eller avser
gemensam utfart och gemensamma VSDledningar för ett fåtal fastigheter eller ge
bestämmelser om annan ledningsrätt än sådan
som är förutsatt i gällande detaljplan

PBL 6 kap 20 §

Anmälan till inskrivningsmyndigheten (när
kommunen tar mark i anspråk för allmänna
platser eller allmänna byggnader utan
ersättning).

PBL 6 kap 14 §

PBL 8 kap 1 §

Chef för plan- och
byggkontoret /
Stadsarkitekt

Chef för plan- och
Ändring eller upphävande av fastighetsplan.
byggkontoret /
Befogenheten innefattar inte rätt att mot
Stadsarkitekt
fastighetsägares bestridande ändra eller upphäva
fastighetsplan före utgången av detaljplanens
genomförandetid.
Bygglov inom ramen för de föreskrifter och
riktlinjer som anges i 8 kap 11 och 12 §§:
1. nybyggnad inom detaljplan eller inom
område med områdesbestämmelser av eneller tvåbostadshus som ej hänför sig till
gruppbebyggelse.
2. nybyggnad inom detaljplan eller inom
område med områdesbestämmelser av eneller tvåbostadshus som hänför sig till
gruppbebyggelse.
3. tillbyggnad eller annan ändring av en- eller
tvåbostadshus.

Lomma kommun

Delegat
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Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /, stadsarkitekt
eller bygglovsarkitekt,
förvaltningsjurist)
Au

Chef för plan- och
byggkontoret /
Stadsarkitekt/
Bygglovsarkitekt/
Byggnadsinspektör
Förvaltningsjurist
Bygglovshandläggare
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4. till- och ombyggnad av flerbostadshus under Chef för plan- och
förutsättning att planbestämmelserna ger
byggkontoret /
erforderlig ledning
Stadsarkitekt/
Bygglovsarkitekt/
Byggnadsinspektör/
Förvaltningsjurist
Bygglovshandläggare
5. ny- om- och tillbyggnad eller annan ändring Chef för plan- och
inom detaljplan av byggnad för industri-,
byggkontoret /
kontors- handels- eller allmänt ändamål upp Stadsarkitekt/
till totalt med befintlig byggnad 3000 m2.
Bygglovsarkitekt
Förvaltningsjurist
6. ny- om- och tillbyggnad inom detaljplan av Au
byggnad för industri-, kontors- handels- eller
allmänt ändamål över 3000 m2.

Lomma kommun

7. ny- och tillbyggnad eller annan ändring av
mindre ekonomibyggnad, gäststuga, garage
eller carport för högst två bilar, andra uthus
och därmed jämförliga byggnader.

Respektive ärendes
handläggare

8. ny- och tillbyggnad eller annan ändring
inom och utom detaljplan eller område med
områdesbestämmelser under förutsättning
att planbestämmelserna ger erforderlig
ledning av enklare fritidshus, kolonistugor
och liknande byggnader

Respektive ärendes
handläggare

9. ny- och tillbyggnad eller annan ändring av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed jämförlig
byggnad.

Respektive ärendes
handläggare

10. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller
till viss del för väsentligen annat ändamål än
det för vilket byggnaden senast har använts
eller för vilket bygglov har lämnats (punkt3)

Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt,
bygglovsarkitekt eller
förvaltningsjurist)

11. sådana övriga åtgärder som anges i 1 §
första stycket punkt 4 (ändring som innebär
att det inreds någon ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal för handel, hantverk
eller industri).

Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt
bygglovsarkitekt eller
förvaltningsjurist)
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12. Bygglov inom ramen för de föreskrifter och Respektive ärendes
riktlinjer som anges i områdesbestämmelser. handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt,
bygglovsarkitekt eller
förvaltningsjurist)
13. Ändring av meddelat lov inom ramen för
tidigare medgiven bruttoarea, användningssätt eller medgiven mindre avvikelse från
detaljplan, fastighetsplan eller
områdesbestämmelser.

Respektive ärendes
handläggare

PBL 8 kap 1 och 2 §§

Bygglov inom ramen för de villkor som
bestämts i bindande förhandsbesked (8 kap
34 §)

Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt,
bygglovsarkitekt eller
förvaltningsjurist)

PBL 8 kap 2 §

Bygglov inom ramen för de föreskrifter som
anges i 8 kap 11 och 12 och 12 a §§.
1. Anordna eller väsentligt ändra upplag eller
materialgårdar (punkt 2 och 10)
2. Inrätta eller ändra fast cistern (punkt 4 och
10)
3. Uppföra eller väsentligt ändra murar eller
plank (punkt 7 och 10)
4. Anordna eller väsentligt ändra
parkeringsplatser utomhus (punkt 8 och 10)

PBL 8 kap 3, 6
och 7 §§

Bygglov för
1. omfärgning m.m. av byggnader (3 § första
stycket punkt 1 och 6 § första stycket punkt
1 och 2).
2. uppsättande eller väsentlig ändring av
skyltar eller ljusanordningar (3 § första
stycket punkt 2 och 7 §).

Lomma kommun
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Respektive ärendes
handläggare
Respektive ärendes
handläggare
Respektive ärendes
handläggare
Respektive ärendes
handläggare
Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt,
bygglovsarkitekt eller
förvaltningsjurist)
Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt,
bygglovsarkitekt,
byggnadsinspektör,
förvaltningsjurist eller
bygglovshandläggare)
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PBL 8 kap 11 § sjätte
stycket, 12 § fjärde
stycket och 18 § andra
stycket och 17 kap 4§

Att vid beslut om bygglov och marklov medge
mindre avvikelser från detaljplan, fastighetsplan
eller områdesbestämmelser om avvikelserna är
förenliga med syftet med planen eller
bestämmelserna och under förutsättning av att
berörda grannar ej motsätter sig förslaget.

Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt,
bygglovsarkitekt,
byggnadsinspektör
förvaltningsjurist eller
bygglovshandläggare)

PBL 8 kap 14 §

Bygglov för tillfällig åtgärd Dock högst 5 år i
sänder.

Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt,
bygglovsarkitekt,
byggnadsinspektör
förvaltningsjurist eller
bygglovshandläggare)

PBL 8 kap 8 och 16 §§

Rivningslov inom ramen för de föreskrifter och
riktlinjer som anges i 8 kap 8 och 16 §§.

Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt
bygglovsarkitekt,
förvaltningsjurist eller
bygglovshandläggare)

PBL 8 kap 9 och 18 §§

Marklov inom ramen för de föreskrifter och
riktlinjer som anges i 8 kap 9 och 18 §§.

Respektive ärendes
handläggare (här chef
för plan- och byggkontoret /stadsarkitekt
bygglovsarkitekt,
förvaltningsjurist eller
bygglovshandläggare)

PBL 8 kap 20 §

Förelägga enligt 20§ andra stycket
(ofullständiga handlingar)
Avvisa ärenden, vilka ej kompletterats efter
föreläggande.

Respektive ärendes
handläggare
Respektive ärendes
handläggare

PBL 8 kap 34 §

Bifalla ansökan om förhandsbesked om lov för Respektive ärendes
åtgärder för vilka delegaten kan bevilja bygglov. handläggare

PBL 9 kap 2 §

Beslut om medgivande till att byggnadsarbeten
får påbörjas tidigare än tre veckor efter
bygganmälan.
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Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt/
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt/
Bygglovshandläggare

PBL 9 kap 9 § andra
stycket (16 kap 7 §)

Anmärkning i anslutning till besiktning (inom
Byggnadsinspektör
ramen för nämndens tillsyn över byggnadsarbeten) som innefattar för byggherren bindande
föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller
åtgärd) beslutas av miljö- o byggnadsnämnden.

PBL 9 kap 10 §

Utfärdande av slutbevis.

Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt/
Bygglovshandläggare

PBL 9 kap 12 §

Beslut om godkännande av rivningsplan

Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt/
Bygglovshandläggare

PBL 9 kap 14 §

Godkännande av kvalitetsansvarig för visst
arbete

Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt/
Bygglovshandläggare

PBL 10 kap 3 § o 16 §

Förbud att fortsätta byggnadsarbeten m.m.
enligt 3 § och användningsförbud enligt 16 §

Byggnadsinspektör

PBL 10 kap 5 §

Avskriva tillsynsärenden då rättelse skett

Respektive ärendes
handläggare

PBL 10 kap 8 §

Rätt att föra talan om tilläggsavgift vid allmän
förvaltningsdomstol

Chef för plan- och
byggkontoret /
Stadsarkitekt/Bygglovsarkitekt/
Förvaltningsjurist

PBL 10 kap 12 o 13 §§

Ansökning om särskild handräckning när någon
har underlåtit att utföra arbete eller vidta en
åtgärd som har förelagts vederbörande enligt 15
§, 16 § första stycket eller 17 § (12 § punkt 4).

Chef för plan- och
byggkontoret /
Stadsarkitekt/Bygglovsarkitekt/
Förvaltningsjurist
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PBL 10 kap 14 §

Föreläggande att inom viss tid vidta rättelse
(utan vite)

PBL 10 kap 19 §

Respektive ärendes
Bereda ägare tillfälle att ansöka om
efterföljande bygglov, rivningslov eller marklov handläggare
om delegaten har befogenhet att besluta i
lovärendet, dock under förutsättning att någon
påföljd inte anges om inte ansökan inkommer
inom föreskriven tid.

PBL 11 kap 5 §

Avgifter i ärenden ang. lov och förhandsbesked Respektive ärendes
och i ärenden som föranleds av bygganmälan
handläggare
eller rivningsanmälan enligt 9 kap 2 § PBL samt
i andra ärenden som föranleder upprättande av
nybyggnadskarta, ritningsgranskning, besiktning, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande
åtgärder, ävensom planavgifter enligt lagrummets andra stycke.

Lag om
Prövning av behovet av en byggfelsförsäkring
byggfelsförsäkring m m enligt 1 a §
1b§

Chef för plan- och
byggkontoret /
Stadsarkitekt/ Bygglovsarkitekt/
Förvaltningsjurist

Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt/
Bygglovshandläggare

Lag om
Prövning av behovet av ett färdigställandeskydd Byggnadsinspektör/
byggfelsförsäkring mm enl 13 § första stycket 2
Bygglovsarkitekt/
14 §
Bygglovshandläggare
Boverkets byggregler,
BBR, 94

Medgivande till avvikelse eller undantag från de Byggnadsinspektör/
bindande föreskrifterna i det fall avvikelserna
Bygglovsarkitekt/
eller undantagen inte är av principiell betydelse Bygglovshandläggare
eller kan anses innebära någon olägenhet.

Miljöbalken (1998:808) Beslut i ärenden som gäller dispens från
7 kap 18 §
strandskydd i ärenden angående bygglov

Lomma kommun
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Stadsarkitekten
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Lag (LBE 2010:1011)
och förordningen (FBE
2010:1075) om
brandfarliga och
explosiva varor.

Meddelande av tillstånd 17 § 2 st LBE
Yttrande i tillståndsärenden enligt 14 § FBE
Beslut om hanteringsförbud enligt 16 §
förordningen om brandfarliga och explosiva
varor
Tillstånd till hantering och överföring av
explosiva varor samt förvaring i flyttbart förråd
enligt 18 § 2 st LBE
Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet
enligt 19 § 3 st LBE
Återkallande av tillstånd enligt 20 § LBE
Förelägganden och förbud i tillsynsärenden
enligt 25 § 1 st LBE
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Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör/
Bygglovsarkitekt
Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör

Lag om tekniska
Godkänna funktionskontrollant (ventilation) för Byggnadsinspektör/
egenskaper på
viss kontroll och besluta om en annan
Bygglovsarkitekt/
byggnadsverk
funktionskontrollant skall utses
Bygglovshandläggare
(SFS 1994:847), 16 och
17 §§ Förordningen om
funktionskontroll av
ventilationssystem
(SFS 1991:1273 § 3)
Förordningen om
Utfärda intyg om genomförd besiktning
funktionskontroll av
ventilationssystem (SFS
1991:1273 § 6)
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Delegation till miljökontoret
Miljö- och byggnadsnämnden har följande delegater inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljöchef, Mc
Handläggare, Handl
Delegater får på nämndens vägnar fatta beslut i nedan uppräknade grupper av ärenden, då
ärenden inte kräver framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige, avser yttrande med
anledning av överklagande av nämndens egna beslut eller ärenden av större principiell
betydelse.
Vid beslut om miljösanktionsavgift gäller följande beloppsgränser (kr):
Delegater
Miljösanktionsavgift

Mc
50 000

Handl
25 000

Om inget annat anges avses i ärenden om tillstånd, dispens eller godkännande såväl bifallsom avslagsbeslut och beslut om återkallande av givet tillstånd etc.
Delegationsbeslut anmäles så snart som möjligt till nämnden genom protokoll eller
förteckning.
Vid miljöchefens frånvaro övertar en av handläggarna (ställföreträdare) dennes delegation
enligt bilaga 1 till denna ordning. Delegat har rätt att hänskjuta ärendet till nämnden för
avgörande.
1. ÄRENDEGRUPP
Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.

Mc/Handl

Åtalsanmäla avseende brott mot de lagar och författningar som nämnden har att
övervaka.

Mc

Begära polishandräckning enligt de lagar och författningar som nämnden har att Mc/Handl
övervaka.
Överklagande av beslut och domar som innefattar upphävande eller ändring av
beslut.
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Yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut.

Respektive
delegat

Beslut om föreläggande eller förbud utan vite samt dispens enligt de lagar och
författningar som nämnden har att övervaka.

Mc/Handl

Beslut om föreläggande vid vite om 5000 kr enligt de lagar och förordningar
som nämnden har att övervaka

Mc

Beslut om rättelse eller annan åtgärd på den felandes bekostnad enligt de
lagar och författningar som nämnden har att övervaka upp till 25 000 kr
utan föregående föreläggande eller förbud.

Mc

Yttrande till kommunala nämnder och andra myndigheter i remissärenden
av rutinartad karaktär.

Mc/Handl

2. TAXOR
Taxa inom miljöbalkens och strålskydds lagens områden
Beslut om avgift enligt kommunens taxor för prövning och tillsyn inom
Miljöbalkens och strålskyddslagens områden.
Beslutanderätt avser även rätt att sätta ned eller efterge avgift.

Mc/Handl

Taxa för livsmedels- och foderkontroll
Beslut om avgift enligt livsmedelsverkets föreskrifter/EG-förordning
samt avgifter enligt taxa fastställd av miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutanderätt avser även rätt att sätta ned eller efterge avgift.

Mc/Handl

3. MILJÖBALKEN M M

Miljöbalken (1998:808)
6 kap

Miljökonsekvensbeskrivningar

4§

Yttrande till Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan

Mc/Handl

5§

Yttrande med anledning av utökat samråd

Mc/Handl

8§

Yttrande över miljökonsekvensbeskrivningar

Mc/Handl

Lomma kommun
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Skydd av naturen
Miljökontoret har inte tidigare utövat naturvårdstillsyn eller hanterat
strandskyddsdispenser. Enligt reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden, ansvarar nämnden för naturvårdstillsynen.
Naturvårdstillsyn innebär tillsyn av föreskrifterna i beslut om
kommunala naturreservat samt beslut om dispens från dessa. Inom
strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som försämrar
livsvillkoren för djur- och växter. Miljökontoret har för avsikt att
hantera sådana dispenser där naturvårdsaspekterna är centrala. En
allmän delegation finns som gäller att utfärda dispenser, men det bör
ändå framgå av delegationsordningen att denna delegation finns.
Efter den 1 juli 2009 övergår ärenden om strandskyddsdispenser helt
från länsstyrelsen till kommunerna.

7§

Besluta om dispens från kommunala reservatsföreskrifter

Mc/Handl

18 §

Beslut i ärenden som gäller dispens från strandskydd

Mc/Handl

11 kap.

Vattenverksamhet

14 §

Yttrande om dispens från förbud om markavvattning.

Mc/Handl

Förordning (2008.245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer
7-14 §§

Yttrande i tillståndsärenden

15 kap.

Avfall och producentansvar

18 §

Besluta i ärenden om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall.

26 kap.

Tillsyn

13 §

Beslut att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna
uppgifter om ny ägare eller nyttjanderättshavares namn och adress.

Mc/Handl

15 §

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

Mc

21 §

Förelägga om att lämna uppgifter och handlingar

Mc/Handl

22 §

Beslut att utföra undersökningar samt förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd.

Mc
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Mc/Handl

Mc/Handl
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30 kap.

Miljösanktionsavgifter

3§

Beslut om miljösanktionsavgift enligt fastställda beloppsgränser

33 kap.

Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

4§

Beslut om föreläggande vid vite av högst 10 000 kr att fullgöra
betalningsskyldighet avseende bidrag till miljöskade- eller
saneringsförsäkring
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Mc/Handl

Mc

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §

Beslut om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten
vattentoalett eller anslutning av befintlig vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

Mc/Handl

14 §

Beslut om ändring av avloppsanordning

Mc/Handl

17 §

Beslut om inrättande av värmepumpsanläggning

Mc/Handl

27 §

Beslut i anmälningsärende, att ärendet inte föranleder någon åtgärd.

Mc/Handl

28 §

Beslut i anmälningsärenden.

Mc/Handl

37 §

Beslut om anordnande av gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom detaljplanelagt område.

Mc/Handl

38 §

Beslut i anmälningsärende om lokal eller anläggning, att ärendet
inte föranleder någon åtgärd

Mc/Handl

Avfallsförordningen (2001:1063)
30 §

Yttrande till Länsstyrelsen avseende tillståndsansökan

Mc/Handl

38 §

Beslut i anmälningsärenden

Mc/Handl

51 §

Beslut om hantering av farligt avfall då skador på människors hälsa
eller miljö uppkommer

Mc/Handl

Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
9§

Yttrande till länsstyrelsen angående dispensärenden.

Lomma kommun

Miljö- och byggnadsnämnden § 162 / 2001 12 18
fortsättning se sista sidan

Mc/Handl

FÖRFATTNINGSSAMLING

13 (19)

Föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)
11 §

Beslut i anmälningsärenden om spridning av bekämpningsmedel

Mc/Handl

- på banvall
- idrottsanläggning
- område större än 1000 m² där allmänhet får färdas fritt med
undantag för åkermark.
14 §

Beslut om tillstånd att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel
- på tomtmark för flerfamiljshus
- på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
- inom skyddsområde för vattentäkt
- vid planerings- och anläggningsarbeten.

Mc/Handl

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)
4 kap
1§

Beslut i informationsärenden

Mc/Handl

Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnnedbrytande ämnen)
28 §

Beslut med anledning av information om installation

Mc/Handl

4. LIVSMEDELS- OCH FODERLAGEN M M
Förordning ( EG) 882/2004
Art. 18

Beslut att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion
eller vidta andra lämpliga åtgärder

Mc/Handl

Art. 19.1

Beslut om omhändertagande m m vid införsel av foder och
livsmedel från tredjeländer.

Mc/Handl

Art. 19.2

Beslut om att omhänderta en sändning tills
kontrollmyndigheten erhållit kontrollresultat.

Mc/Handl

Art. 31

Beslut om permanent upphävande av godkännande av
anläggningen när verksamheten upphört.

Mc/Handl

Art. 31.1.a

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.

Mc/Handl

Art. 31.2.c

Beslut om godkännande av anläggning.

Mc/Handl

Art. 31.2.d

Beslut om villkorat godkännande av anläggning.

Mc/Handl
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Art. 31.2.e

Beslut om tillfälligt upphävande av godkännande eller
återkallande av godkännande.

Mc/Handl

Art. 54.2.a

Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara
nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra och att
lagstiftningen följs.

Mc/Handl

Art. 54.2.b

Beslut att begränsa eller förbjuda utsläpp av livsmedel på
marknaden.

Mc/Handl

Art. 54.2.c

Beslut att övervaka och vid behov beordra att livsmedel
återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller
destrueras.

Mc/Handl

Art. 54.2.d

Beslut att ge tillstånd till att livsmedel används för andra
ändamål än dem som de är avsedda för.

Mc/Handl

Art. 54.2.e

Beslut att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller
delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.

Mc/Handl

Art. 54.2.f

Besluta att tillfälligt eller permanent återkalla
anläggningens godkännande.

Mc/Handl

Art. 54.2.g

Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG-förordning
882/2004 för sändning från tredjeländer.

Mc/Handl

Art. 54.2.h

Besluta om andra åtgärder som den berörda myndigheten
anser vara motiverat.

Mc/Handl

Förordning (EG) 854/2004
Art. 3.1.

Beslut om godkännande av anläggning för animaliskt
livsmedel.

Mc/Handl

Art. 3.2

Besluta om villkorat godkännande av anläggningen för
animaliska livsmedel.

Mc/Handl

Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
25 §

Beslut att ta hand om en vara samt förstöra den på ägarens
bekostnad.

Mc/Handl

Livsmedelslagen (2006:804)
6§

Beslut gällande skydd för människors liv eller hälsa och för
konsumentintresset.
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10 §

Beslut gällande förbud att släppa ut livsmedel på marknaden.

Mc/Handl

24 §

Beslut att ta hand om en vara samt förstöra den på ägarens
bekostnad.

Mc/Handl

15 (19)

Livsmedelsförordningen (2006:813)
8§

Beslut om läkarundersökning för den som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet.

Mc/Handl

23 §

Beslut om godkännande och registrering av
livsmedelsanläggning.

Mc/Handl

24 §

Beslut om återkallande av godkännande av livsmedelslokal
eller tillfälligt upphävande av godkännande.

Mc/Handl

39 §

Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och
undanröja risken för smittspridning efter underrättelse från
smittskyddsenheten.

Mc/Handl

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
11 §

Beslut om fastställande av provtagningspunkter samt frekvensen
av normal respektive utvidgad kontroll av dricksvatten.

Mc/Handl

5. LOKALA FÖRESKRIFTER
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för
Lomma kommun (Kf § 79/ 2005-09-22)
2§

Beslut med anledning av anmälan om inrättande av andra slags
toaletter än vattentoalett som är ansluten till kommunens
spillvattennät.

Mc/Handl

3§

Beslut vid ansökan om tillstånd för att hålla

Mc/Handl

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. giftorm
inom område med detaljplan.
11 §

Beslut om dispens från lokala hälso- och miljöföreskrifter

Mc/Handl

Renhållningsordning för Lomma kommun (Kf § 74 / 2003-06-05)
Beslut med anledning av anmälan samt ansökan om befrielse m m
enligt renhållningsordningen
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6. ÖVRIGT
Lag om hotell- och pensionatsrörelse (1966:742)
2§

Yttrande till polismyndighet i ärenden om tillstånd enligt lagen.

Mc/Handl

Ordningslagen (1993:1617)
Yttrande till polismyndighet

Mc/Handl

Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem (1988:372)
7§

Yttrande i ärenden angående bidrag.

Mc/Handl

Alkohollagen (1994:1738)
6 kap

Yttrande till socialnämnden när ansökan om serverings-tillstånd
prövas.

Mc/Handl

Bilskrotningsförordningen (2007:186)
6§

Yttrande till Länsstyrelsen i ärende om auktorisation av
bilskrotare.

Mc/Handl

Jaktförordningen (1987:905)
26 §
och
bilaga 4

Beslut om skyddsjakt för att förhindra olägenhet för människors
hälsa enligt 9 kap 3 § miljöbalken

Mc

Strålskyddslagen (1988:220)
31 §

Begäran om upplysning eller handling som behövs för tillsynen

Mc/Handl

33 §

Omhänderta tekniska anordningar som kan alstra strålning för att
förebygga olovligt brukande.

Mc/Handl
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ÖVRIGT
Delegationerna gäller inom respektive ansvarsområden
Tryckfrihetsförordning
en 2 kap 14 §

Avslå begäran om att lämna ut allmän handling,

Förvaltningslagen 24 §

Besluta om avvisning av för sent inkommet
överklagande

Förvaltningslagen 26 §

Besluta om rättelse av beslut som av förbiseende
innehåller en uppenbar oriktighet

Förvaltningschef/
Chef för plan- och
byggkontoret /
Miljöchef /
Stadsarkitekt

Kommunfullmäktige
§ 107, 2002-11-28

Mindre adressättning och adressändring

Landskapsarkitekt

Kommunfullmäktige
§ 107, 2002-11-28

Övrig adressättning och adressändring

Au

Begära polishandräckning enligt de lagar och
författningar som nämnden har att övervaka

Förvaltningschef

Ordningslagen,
3 kap 2 §

Avge yttrande till polismyndighet med anledning
av ansökan om tillstånd enligt ordningslagen eller
lokal föreskrift

Byggnadsinspektör

Rättegångsbalken 12
kap 14 §

Att med behörighet som anges i 12 kap 14 §
rättegångsbalken föra nämndens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag ävensom rätt att därvid
sätta annan i sitt ställe.

Förvaltningschef

Framställningar till kommunens nämnder och
styrelser samt yttrande över remisser från
kommunens nämnder och styrelser.

Au
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Miljöchef/
Nämndsekreterare
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Yttrande till kommunala nämnder och andra
myndigheter i remissärenden av rutinartad
karaktär.
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Chef för plan- och
byggkontoret /
Stadsarkitekt/
Miljöchef

Framställning om utdömande av vite, som utfärdats Chef för plan- och
av nämnden samt återkalla sådan framställning
byggkontoret /
Stadsarkitekt/
Miljöchef
BRÅDSKANDE ÄRENDEN
Beslutanderätt i brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 36 §
_____________________________________
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§ 133 / 2002 12 17
§ 134 / 2002 12 17
§ 156 / 2003 12 16
§ 41 / 2004 03 30
§ 42 / 2004 03 30
§ 111 / 2006 08 29
§ 137 / 2006 09 26
§ 154 / 2006 10 31
§ 65 / 2007 04 24
§ 154 / 2007 09 25
§ 169 / 2007 10 30
§ 7 / 2008 01 29
§ 79 / 2009 05 26
§ 103 / 2010 09 28
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