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1. Inledning 
 
Kommunfullmäktige utgör motorn i demokratiarbetet och medborgardialogen, 
samt beslutar i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. 
Kommunfullmäktiges beredningar bidrar i denna process och fokuserar på 
uppdrag där underlag tas fram för debatt och dialog. Kommunstyrelsens roll är 
att bereda ärenden för politiskt beslut i Kommunfullmäktige, samt ansvara för all 
verksamhet utom den myndighetsutövning som hör till Myndighetsnämnden. 

 
Kommunens styrfilosofi, som ska vara framtidsinriktad, bygger på förverkligandet 
av visionen för Arvika kommun, ekonomiska styrprinciper och på de av 
Kommunfullmäktige antagna kärnvärdena. Dessa kärnvärden ska genomsyra 
både den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen: 

 

• Medborgarfokus 

• Stolthet och engagemang 

• Resultatinriktning 

• Öppenhet 

• Förnyelse och utveckling 
 

Antagen av Myndighetsnämnden den 16 januari 2007 § 2, ändrad den 20 september 

2022 § 111. 
 

Med stöd 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725) uppdrar Myndighetsnämnden åt 
nedannämnda organ, ledamöter samt arbetstagare hos kommunen att fatta 
beslut i nedan angivna grupper av ärenden såvida ärendena inte kräver 
framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige eller annars har någon större 
principiell betydelse eller delegeringsförbud föreligger enligt 6 kap 38 § 
kommunallagen. Delegeringen innefattar inte yttrande i anledning av 
överklagande av nämndens beslut eller verkställande av åtgärd på den 
försumliges bekostnad. 

 
Alla beslut, som fattas med stöd av delegerad beslutanderätt, ska anmälas till 
Myndighetsnämnden en gång i månaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Allmänna ärenden  
 
 
Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1 Besluta i ärenden 
som är så 
brådskande att 
nämndens 
avgörande inte kan 
avvaktas. 
Delegationen avser 
alla nämndens 
verksamheter. 

Beslut ska alltid 
anmälas på 
nämndens nästa 
samman- träde. 

6 kap 39 § 
Kommunallagen 
(2017:725) 
 

Ordförande 
 

 

2 Utfärdande av 
fullmakt att föra 
kommunens talan 
inför domstol, 
andra myndigheter 
samt vid 
förrättningar av 
skilda slag. 

 Ordförande 
 

 

Tabell 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. Bygglovsavdelningen 
 

Förkortningar:  

Lagar och förodningar 
 
KL - Kommunallagen (2017:725) 
 
FL - Förvalningslagen (2017:900) 
 
FBL - Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
 
PBL - Plan- och bygglagen (2010:900) 
 
AL – Anläggningslagen 
 
LFS - Lagen om fastställandeskydd 
 
LL – Ledningsrättslagen 
 
BAB - Lagen och bostadsanpassning 
 
PBF - Plan- och byggförodningen (2011:338) 
 

Delegat 
 
Handläggare innefattar även bygglovschef och byggnadinspektör. 
 
 
 

3.1 Ärenden enligt PBL samt avslutade författningar och föreskrifter.  
 
Beslut under handläggning och vid överklagande av beslut. 
 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1.1 Föreläggande om att 
avhjälpa brist i ansökan 
om lov, förhandsbesked 
eller anmälan 

9 kap. 22 § första 
stycket PBL 
6 kap. 10 § första 
stycket PBF 

  

1.2 Avvisning av ansökan 
eller anmälan när 
föreläggande om 
komplettering inte åtlytts 

9 kap. 22 § andra 
stycket PBL 
6 kap. 10 § andra 
stycket PBF 

  

1.3 Begäran om att en 
ansökan om lov, 
förhandsbesked eller 
anmälan och andra 
sådana handlingar som 

6 kap. 9 § PBF Handläggare  



avses i 9 kap. 21 § PBL ska 
vara utförda så att de är 
lämpliga för arkivering 

1.4 Beslut om att samordning 
med miljönämnd inte ska 
ske 

9 kap. 24 § andra 
stycket PBL 

Handläggare  

1.5 Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i 
ärende 
om lov eller 
förhandsbesked 

9 kap. 27 § första 
stycket PBL 

Handläggare  

1.6 Beslut om att avvisa för 
sent inkommit 
överklagande 

13 kap. 16 § första 
och andra styckena 
PBL 

Handläggare  

Tabell 2 

 

3.1.1 Bygglov, Rivningslov och marklov mm 

 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1.7 Beslut om prövning av 
åtgärd som inte kräver 
lov 

9 kap. 14 § PBL  Handläggare  

1.8 Beslut om villkorsbesked 9 kap. 19 § PBL Handläggare  

1.9 Beslut om 
anståndsförklaring 

9 kap. 28 § PBL Handläggare  

1.10 Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov 

9 kap. 33 § PBL 
9 kap. 32 a § PBL 

Handläggare  

1.11 Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov 

9 kap. 33 § andra 
stycket PBL 
9 kap. 33 a § andra 
stycket PBL 

Handläggare  

1.12 Beslut om att ett beslut 
om bygglov, rivningslov 
eller marklov får 
verkställas tidigare än 
fyra veckor efter att 
beslutet kungjorts enligt 
9 kap. 41 a § PBL om ett 
väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse 
kräver det 

9 kap. 42 a § andra 
stycket PBL 

Handläggare  

Tabell 3 

 

3.1.2 Bygg, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanerat område  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1.13 Beslut om bygglov för 
En- och tvåbostadshus  

9 kap. 30 § PBL Handläggare  



1.14 Beslut om bygglov för 
nybyggnad eller 
tillbyggnad för handel, 
kontor, hantverk, 
skolbyggnader med högst 
100 eller industri med 
högst 400 
kvm bruttoarea. 

9 kap. 30 § PBL Handläggare  

1.15 Beslut om bygglov för 
tillbyggnad av en- eller 
tvåbostadshus 

9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 30 a § PBL 
9 kap. 31 b-c § PBL 
 

Handläggare  

1.6 Beslut om bygglov för ny- 
eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 30 a § PBL 
9 kap. 31 b-c § PBL 

Handläggare  

1.7 Beslut om bygglov för ny- 
eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, 
avloppspumpstation eller 
därmed jämförliga 
byggnader 

9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 30 a § PBL 
9 kap. 31 b-c § PBL 

Handläggare  

1.8 Beslut om bygglov för att 
ta i anspråk eller inreda 
byggnad helt eller delvis 
för väsentligt annat 
ändamål. 

9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 30 a § PBL 
9 kap. 31 b-c § PBL 

Handläggare  

1.9 Beslut om bygglov för att 
inreda någon ytterligare 
bostad eller någon 
ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller 
industri 

9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 30 a § PBL 
9 kap. 31 b-c § PBL 

Handläggare  

1.20 Beslut om bygglov för 
byte av 
färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller 
andra åtgärder som 
avsevärt påverkar 
byggnadens yttre 
utseende 

9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 30 a § PBL 
9 kap. 31 b-c § PBL 

Handläggare  

1.21 Beslut om ändring av 
gällande bygglov inom 
ramen för tidigare 
medgiven bruttoarea 
eller medgiven avvikelse 

9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 30 a § PBL 
9 kap. 31 b-c § PBL 

Handläggare  

1.22 Beslut om bygglov 
nybyggnad eller väsentlig 
ändring av upplag eller 
materialgårdar fasta 
cisterner samt murar och 
plank 

6 kap. 1 § PBF Handläggare  



1.23 Beslut om bygglov för 
uppsättande eller 
väsentlig ändring av 
skyltar eller 
ljusanordningar 

6 kap. 3 § PBF 
6 kap. 3 a § PBF 

Handläggare  

1.24 Beslut om rivningslov 
som tydligt inte avser en 
byggnad eller en 
byggnadsdel som bör 
bevaras på grund av 
byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, 
miljömässiga eller 
konstnärliga värde 

9 kap. 34 § PBL Handläggare  

1.25 Beslut om marklov för 
planenlig åtgärd 

9 kap. 35 § PBL Handläggare  

Tabell 4 

 

3.1.3 Bygglov för åtgärder utom detaljplanerat område  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1.26 Beslut om bygglov för 
nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus  

9 kap. 31 § PBL Handläggare  

1.27 Beslut om bygglov för 
nybyggnad eller 
tillbyggnad för 
verksamhet med högst 
400 
kvm bruttoarea 

9 kap. 31 § PBL Handläggare  

1.28 Beslut om bygglov för 
tillbyggnad av en- eller 
tvåbostadshus 

9 kap. 31 § PBL Handläggare  

1.29 Beslut om bygglov för ny- 
eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

9 kap. 31 a § PBL Handläggare  

1.30 Beslut om bygglov för ny- 
eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, 
avloppspumpstation eller 
därmed jämförliga 
byggnader 

6 kap. 1 § PBF Handläggare  

1.31 Beslut om bygglov för 
inredande av någon 
ytterligare 
bostad eller någon 
ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller 
industri 

9 kap. 31 § PBL Handläggare  



1.32 Beslut om bygglov för 
nybyggnad eller väsentlig 
ändring av upplag eller 
materialgårdar, fasta 
cisterner samt murar och 
plank 

6 kap 1 § PBF Handläggare  

Tabell 5 

 

3.1.4 Genomförande av mark-, bygg och rivningsåtgärder  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1.33 Beslut om föreläggande 
för byggherren att ge in 
de ytterligare handlingar 
som behövs för 
nämndens prövning i 
frågan om startbesked 

10 kap. 22 § första 
stycket 2 PBL 

Handläggare  

1.34 Beslut om startbesked 10 kap. 23 § PBL Handläggare  

1.35 Beslut om att det inte 
behövs någon 
kontrollplan för 
rivningsåtgärder 

10 kap. 18 § andra 
stycket PBL 

Handläggare  

1.36 Bestämma – i 
kontrollplan eller genom 
särskilt beslut – att krav 
på omfattande ändringar 
av andra delar än den 
direkt berörda av en 
byggnad inte behöver 
utföras förrän vid en viss 
senare tidpunkt 

3 kap. 21 § PBF Handläggare  

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

BBR 1:21 
Boverkets 
byggregler, BFS 
2011:6, omtryck 
2014:3 

Handläggare  

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

10 kap. 4 § PBL Handläggare  

1.39 Besluta att utse ny 
kontrollansvarig 

10 kap. 13 § PBL Handläggare  

1.40 Beslut att medge mindre 
avvikelse från 

BFS 2015:6, EKS Handläggare  



föreskrifterna om det 
finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå 
kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det 
inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan 
synpunkt 

10, 3 § Boverkets 
föreskrifter 
2011:10, omtryck 
2015:6, om 
tillämpning av 
europeiska 
konstruktionsstand 
arder (eurokoder) 

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

10 kap. 29 § PBL Handläggare  

1.42 Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

10 kap. 36 § PBL Handläggare  

1.43 Beslut om slutbesked  Handläggare  
Tabell 6 

 

3.1.5 Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll 
av ventilationssystem  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1.44 Beslut om dispens från 
hisskrav 

PBF 3 kap 24§ Handläggare  

1.45 Beslut om längre 
besiktnings-intervall 

3 kap. 16 § 
Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med änd- 
ringar t.o.m. BFS 
2018:2 - H 18, 
omtryck BFS 
2018:2) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna 
anordningar 

Handläggare  

1.46 Beslut om anstånd med 
kontroll 

3 kap. 17 §§ 
Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med änd- 
ringar t.o.m. BFS 
2018:2 - H 18, 
omtryck BFS 
2018:2) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna 
anordningar 

Handläggare  

1.47 Beslut om senareläggning 
av besiktningstidpunkt 

4 § Boverkets 
föreskrifter och 

Handläggare  



för funktionskontroll av 
ventilationssystem 

allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem 
och certifieringar av 
sakkunniga 
funktionskontrolla 
nter, BFS 2011:16 
med ändringar 
t.o.m. BFS 2017:10, 
OVK 3, 
omtryck BFS 
2017:10 

Tabell 7 

 

3.1.6 Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1.48 Besluta att begära biträde av 
Polismyndigheten för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § PBL 

11 kap. 9 § 
PBL 

 Kan medföra 
ersättnings- 
skyldighet 
enligt 14 kap. 
2 § PBL 

1.49 Beslut att det ska planteras på 
tomten och att befintlig växtlighet 
på tomten ska bevaras, om det 
behövs för att uppfylla kraven i 8 
kap. 15 § 
första stycket PBL 

8 kap. 15 § 
tredje 
stycket PBL 

Handläggare  

1.50 Beslut om ingripandebesked 11 kap. 7 § 
PBL 

Handläggare  

1.51 Besluta om lovföreläggande, dock 
utan vite 

11 kap. 17 § 
PBL 

Handläggare  

1.52 Besluta om föreläggande om 
underhållsutredning, dock utan 
vite 

11 kap. 18 § 
PBL 

Handläggare  

1.53 Beslut om åtgärdsföreläggande, 
dock utan vite 

11 kap. 19 § 
PBL 

Handläggare  

1.54 Beslut om rättelseföreläggande, 
även föreläggande som förenas 
med förbud mot att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd, dock utan 
vite 

11 kap. 20 § 
PBL 
11 kap. 32 a 
§ PBL 

Handläggare  

1.55 Beslut om rivningsföreläggande, 
dock utan vite 

11 kap. 21 § 
PBL 

Handläggare  

1.56 Beslut om föreläggande för ökad 
trafiksäkerhet, dock utan vite 

11 kap. 22 § 
PBL 
11 kap. 23 § 
PBL 

Handläggare Kan medföra 
ersättnings- 
skyldighet 
enligt 14 kap. 
3 § PBL 



1.57 Beslut om föreläggande om 
anordnande av stängsel kring 
industrianläggning som inte länge 
används, dock utan vite 

11 kap. 24 § 
PBL 

Handläggare  

1.58 Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd. Sådant förbud 
får förenas med fast eller löpande 
vite om maximalt 10 000 skr. 

11 kap. 30 § 
PBL 
11 kap. 31 § 
PBL 
11 kap. 32 § 
PBL 
11 kap. 37 § 
PBL 
12 kap. 6 § 2 
PBL 

Handläggare  

1.59 Beslut om föreläggande för den 
som äger eller annars ansvarar för 
hiss eller annan motordriven 
anordning i byggnadsverk att se till 
att anordningen kontrolleras 
(särskild besiktning) 

8 kap. 6 § 
PBF 

Handläggare  

1.60 Beslut om förbud mot användning 
av hela eller delar av ett 
byggnadsverk, inkl. hissar och 
andra motordrivna anordningar, 
dock utan vite i andra fall än vad 
avser förbud som meddelas med 
stöd av att hela eller delar av 
byggnadsverket som avses med 
förbudet har brister som kan 
äventyra säkerheten för som 
uppehåller sig i eller i närheten av 
byggnadsverket (11 kap. 33 § 1 
PBL). 

11 kap. 33 § 
PBL 
11 kap. 37 § 
PBL 
12 kap. 6 § 2 
PBL 

Handläggare  

1.61 Beslut om byte av 
funktionskontrollant 

11 kap. 34 § 
PBL 

Handläggare  

1.62 Beslut om att entlediga och utse 
ny kontrollansvarig 

11 kap. 35 § 
PBL 

Handläggare  

1.63 Beslut om ansökan om 
utdömande av vite 

11 kap. 37 § 
tredje 
stycket PBL 

Handläggare  

1.64 Besluta om ansökan om 
handräckning för tillträde eller för 
genomförande av en åtgärd som 
avses med ett föreläggande som 
meddelats med stöd av 11 kap. 
19–25 §§ PBL 

11 kap. 39 § 
PBL 

Handläggare  

1.65 Beslut om begäran om indrivning 
av byggsanktionsavgift 

9 kap. 4 § 
första 
stycket PBF 

Handläggare Bestämmelser 
om indrivning 
finns i 3–9 §§ 



indrivnings- 
förordningen 
(1993:1229) 

Tabell 8 

 

3.1.7 Avgifter i ärenden enligt PBL samt avslutande författningar och föreskrifter   
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1.66 Uttag av avgift i enlighet 
med kommunens taxa för 
ärenden enligt PBL, även 
uttag av avgift i förskott 

12 kap. 8 § PBL 
12 kap. 9 § PBL 
12 kap. 11 § PBL 

Handläggare  

Tabell 9 

 

3.2 Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS   
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

2.1 Prövning av behov och 
beslut i frågan om 
färdigställandeskydd 
behövs eller inte för vissa 
åtgärder som anges i 
lagen 

3 § LFS Handläggare  

Tabell 10 

 
3.3 Fastighetsbildingslagen  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

3.1 Företräda 
byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten 
med rätt att anföra att 
frågan om 
förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras 
innan fastighetsbildning 
sker 

4 kap. 25 § FBL Bygglovschef  

3.2 Godkänna förrättning, 
för- rättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

15 kap. 11 § FBL Bygglovschef  

Tabell 11 

 
3.4 Anläggningslagen (1973:1149), AL  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

4.1 Företräda 
myndighetsnämnden vid 

21 § AL Bygglovschef  



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

4.2 Godkänna beslut eller 
åtgärd 

 Bygglovschef  

Tabell 12 

 
 

3.5 Ledningsrättslagen (1973:1144), LL  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

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

21 § AL Bygglovschef  

4.2 Godkänna beslut eller 
åtgärd 

 Bygglovschef  

Tabell 13 

 
 

3.6 Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), BAB     
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

6.1 Besluta i ärenden om 
bostadsanpassningsbidrag, 
reperationsbidrag samt 
återställningsbidrag  

3-14 §§, 16 §, 19 

§, 21 § BAB 

 

Handläggare 
upp till fyra 
prisbasbelopp 
Myndighetschef 
upp till sex 
prisbasbelopp 

 

6.2 Avtala om övertagande av 
anordning samt lämna 
ekonomiskt stöd för 
kostnader som kan uppstå 
i samband med 
övertagande  

15 § BAB 
 

Handläggare 
upp till ett 
prisbasbelopp 
Myndighetschef  
upp till två 
prisbasbelopp 

 

Tabell 14 



 
3.7 Miljöbalken (SFS 1998:808), MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

7.1 Beslut om 
strandskyddsdispens för 
transformatorstationer, 
friggebodar 

7 kap 18 c§ MB Bygglovschef  

Tabell 15 

3.8 Kommunallagen (2017:725), KL  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

8.1 Beslut om 
vidaredelegering av 
beslutanderätten till 
annan anställd i 
myndighetsstaben, i den 
mån beslutanderätt enligt 
denna 
delegationsordning 
delegerats till 
bygglovschef inom 
nämndens verksamhets- 
område 

12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 6 § KL 

Bygglovschef  

Tabell 16 

 
3.9 Förvaltningslagen (2017:900), FL 
 
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas 
den bestämmelsen i stället (4§ FL).  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

9.1 Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning om en 
ansökan/framställning 
har återkallats eller 
frågan förfallit 
av annan anledning 

 Bygglovschef  

9.2 Beslut att avslå en 
framställning om att 
avgöra ett 
ärende 

12 § första stycket 
FL 

Bygglovschef  

9.3 Beslut att begära att den 
som anlitar ombud ska 
medverka personligen vid 
handläggningen av ett 
ärende 

14 § första stycket 
FL 

Bygglovschef  



9.4 Beslut att ett ombud eller 
biträde som är olämpligt 
för sitt uppdrag inte 
längre får 
medverka i ärendet 

14 § andra stycket 
FL 

Bygglovschef  

9.5 Beslut att begära att ett 
ombud styrker sin 
behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det innehåll 
som framgår av 15 § 
första stycket 
FL 

15 § första stycket 
FL 

Bygglovschef  

9.6 Beslut att förelägga part 
eller ombud att styrka 
ombudets behörighet 
genom en fullmakt 
med det innehåll som 
framgår av 15 § första 
stycket FL 

15 § andra stycket 
FL 

Bygglovschef  

9.7 Åtgärder för att rätta till 
brister 
i en framställning 

20 § FL Bygglovschef  

9.8 Beslut att begära att en 
handling bekräftas av 
avsändaren 

21 § FL Bygglovschef  

9.9 Beslut om 
rättelse/ändring av beslut 
som delegaten fattat 
enligt de förutsättningar 
som 
anges i 36–39 §§ FL 

36–39 §§ FL Bygglovschef  

9.10 Beslut att avvisa 
överklagande av beslut 
som kommit in för 
sent 

45 § första stycket 
andra meningen 
FL 

Handläggare  

Tabell 17 

 
3.10 Allmänna ärenden  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

10.1 Besluta om att enligt 
tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och 
sekretesslagen vägra 
lämna ut sekretessbelagd 
handling samt 
uppställande av förbehåll 
i 
samband därmed 

Tryckfrihetsför 
ordningen och 
offentlighets- och 
sekretesslagen 

Bygglovschef Miljöchef 

Tabell 18 



 

 
 
 

 
4. Miljöstaben 
 

Förkortningar:  

Lagar och förodningar 
 
AF - Avfallsförordningen (2011:927) 
 
AKTLF - Arvika kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foderlagstiftningen 

 
AKMB - Arvika kommuns taxa för prövning och tillsyn inom möjlöbalkens område  

 
EG 852/2044 - Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 
 
EU 2017/625 - Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig         
verksamhet för att säkerställa tillämpning av livsmedels- och foderlagstifningen och av   bestämmelser  

om djurhälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel 

 
FAOKF - Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter 
 
FFAB - Förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 
 
FAOKL - Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
 
FBM - Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 
 
FFV - Förordningen (2016: 1128) om fluorerade växthusgaser 
 
FL - Förvaltningslagen (2017:900) 
 
FMH - Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 
FVV - Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet 

 
SJFS - Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring SJVFS 2004:62 

 
KL - Kommunallag (2017:725) 
 

LF - Livsmedelsförordningen (2006:813) 
 

LL - Livsmedelslagen (2006:804) 



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

 
LHRL - Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

 
LFHM - Lokala föreskrifter för Arvika kommun för att skydda människors hälsa och miljön 
(Antagna av Kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 2. Senast ändrade av 
Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289) 

 
LFAH - Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun  
 
LIVSFS - Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien  

LTP - Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

MB - Miljöbalken (1998:808) 
 
MPF - Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
 
MTF - Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

 
NFS 2017: 5 – Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor och spilloljor 
 
NFS-VS – Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss hantering av växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

 
NFS-BP – Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3) 
 
OSL - Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 
SLV-DK - Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten 

 
SKS-VS – Skogsstyrelsens föreskrifter om användning av växtskyddsmedel och skogsmark (SKSFS 
2016:2)  

 
SPK - Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) S 

SSL - Strålskyddslagen (2018:396) 

SSF - Strålskyddsförordningen (2018:506) 
 
TF - Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

4.1 Miljöbalkens område MB 
 

 

4.1.1 M.1 Allmänna hänsynsregler mm. 2 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.1.1 Besluta i tillsynsärende 
gällande tillämpning av 
de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 §§, 26 § 
kap. MB 

Handläggare  

Tabell 19 

 

4.1.2 M.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.2.1 Avge yttrande om MKB i 
samband med att MKB 
för plan eller program 
upprättas eller med 
anledning av att MKB för 
plan eller program 
upprättats. 

6 kap. 6 § MB Miljöchef Bitr. miljöchef 

M.2.2 Avge yttrande i samband 
med avgränsningssamråd 
vid 
strategisk 
miljöbedömning 

6 kap. 10 § MB Miljöchef Bitr. miljöchef 

M.2.3 Avge yttrande till 
verksamhetsutövare 
inför eller i 
samrådsskedet om 
miljökonsekvens- 
beskrivning 

6 kap. 24 och 25 §§ 
MB 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

Tabell 20 

 

4.1.3 M.3 Skydd av områden, 7 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.3.1 Besluta i ärenden om 
tillstånd enligt 
föreskrifter i 
vattenskyddsföreskrifter 
för Rackens ytvattentäkt 

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen 

Handläggare  



(undantag för ärenden 
rörande vatten och 
avlopp som inte har 
behandlats i 
myndighetsnämnden 
som ansökan om bygglov 
eller 
förhandsbesked). 

M.3.2 Besluta i ärenden om 
tillstånd enligt 
föreskrifter i 
vattenskyddsföreskrifter 
som länsstyrelsen har 
meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit 
sådan beslutanderätt på 
nämnden. 

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen 

Handläggare  

M.3.2 Besluta i ärenden om 
tillstånd enligt 
föreskrifter i 
vattenskyddsföreskrifter 
som länsstyrelsen har 
meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit 
sådan beslutanderätt på 
nämnden. 

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen 

Handläggare  

M.3.3 Besluta i 
anmälningsärende om 
åtgärd inom 
vattenskyddsområde som 
länsstyrelsen överlåtit på 
kommunen. 

7 kap. 22 § tredje 
stycket andra 
meningen 

Handläggare  

Tabell 21 

 

4.1.4 M.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.4.1 Avge yttrande till mark- 
och miljödomstol eller 
länsstyrelse i den s k 
kompletteringsremissen 
vid prövning av ansökan 
om till- stånd till 
miljöfarlig verksamhet. 

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

Miljöchef Bitr. 
miljöchef 

M.4.2 Besluta i 
anmälningsärende 
angående mindre 
ändring av 
tillståndspliktig 
verksamhet 

1 kap 11 § p. 1 
MPF, 3 och 22 §§ 
FMH 

Miljöchef Bitr. 
miljöchef 



M.4.3 Besluta i 
anmälningsärende 
angående ändring av 
anmälningspliktig 
verksamhet 

1 kap 11 § p. 2 
MPF, 3 och 22 §§ 
FMH 

Handläggare  

M.4.4 Besluta i ärende om 
tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med 
en eller flera anslutna 
vattentoaletter 

13 § första stycket 
p.1 FMH 

Handläggare  

M.4.5 Besluta i ärende om 
tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig 
avloppsanläggning. 

13 § första stycket 
p.2 FMH 

Handläggare  

M.4.6 Besluta i ärende om 
anmälan för att inrätta 
annan avloppsanordning 
än som kräver tillstånd 

13 § andra stycket 
FMH 

Handläggare  

M.4.7 Besluta i ärende om 
tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än 
sådan till vilken 
vattentoalett är ansluten 
inom de delar av 
kommunen där tillstånd 
krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

13 § fjärde stycket 
FMH 
2 § LFHM 

Handläggare  

M.4.8 Besluta i ärende om 
anmälan om ändring av 
sådana 
avloppsanordningar som 
avses i 
13 § FMH 

14 § FMH Handläggare  

M.4.9 Besluta i ärende om 
tillstånd eller anmälan 
för att inrätta annan 
toalett än vattentoalett 
där tillstånd eller 
anmälan krävs 
enligt kommunens lokala 
föreskrifter 

40 § första stycket 
p.3 FMH 3 § LFHM 

Handläggare  

M.4.10 Besluta i ärende om 
anmälan för att inrätta 
en 
värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur 
mark, 
ytvatten eller 
grundvatten 

17 § första stycket 
första meningen 
FMH 

Handläggare  

M.4.11 Besluta i ärende om 
anmälan om 

38 § FMH Handläggare  



att driva eller arrangera 
viss verksamhet enligt 38 
§ FMH 

M.4.12 Besluta i ärende om 
tillstånd att hålla vissa 
djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser 
där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter 

39 § FMH 
4 § LFHM 

Handläggare  

M.4.13 Besluta om de åtgärder 
som behövs för att 
undanröja risker för 
smittspridning från 
sällskapsdjur eller objekt 

9 kap. 15 § MB Miljöchef Bitr. 
miljöchef 

Tabell 22 

 

4.1.5 M.5 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.5.1 Beslut i tillsynsärende 
angående avhjälpande av 
allvarlig 
föroreningsskada 

10 kap 14 § MB 
2 kap. 31 § 3-4 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

M.5.2 Besluta i 
anmälningsärende om 
avhjälpandeåtgärder 
med anledning av en 
föroreningsskada, när 
åtgärden kan medföra 
ökad risk för 
spridning eller 
exponering av 
föroreningarna 

28 § FMH Handläggare  

Tabell 23 

 

4.1.6 M.6 Vattenverksamhet, 11 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.6.1 Avge yttrande till 
länsstyrelse i 
ärende om anmälan om 
vattenverksamhet 

11 kap 9 a-b §§ MB 
22 § FVV 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

Tabell 24 

 

4.1.7 M.7 Jordbruk och annan verskamhet, 12 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 



M.7.1 Avge yttrande i ärende om 
anmälan för samråd 

12 kap. 6 § 
MB 

Miljöchef Bitr. 
miljöchef 

M.7.2 Besluta i ärende om lagring av 
stallgödsel 

2 kap. 32 § 
MTF 
4 § SJVFS 

Handläggare  

M.7.3 Besluta i ärende om spridning av 
gödsel 

2 kap. 32 § 
MTF 23 och 
23a §§ 
SJVFS 

Handläggare  

Tabell 25 

 

4.1.8 M.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.8.1 Besluta i ärende om 
tillstånd att yrkesmässigt 
använda 
växtskyddsmedel inom 
ett 
vattenskyddsområde 

2 kap. 36 § p.2 
FBM 
6 kap. 1 § NFS-VS 

Miljöchef Bitr. 
miljöchef 

M.8.2 Besluta i ärende om 
dispens från 
förbud mot användning 
av växtskyddsmedel på 
ängsmark 

2 kap. 39 § FBM Handläggare  

M.8.3 Beslut i ärende om 
tillstånd att yrkesmässigt 
använda 
växtskyddsmedel på 
tomtmark för 
flerfamiljshus, på gårdar 
till skolor och förskolor, 
på lekplatser som 
allmänheten har tillträde 
till, i parker och 
trädgårdar dit 
allmänheten har 
tillträde, inom idrotts- 
och fritidsanläggningar, 
på vägområden samt på 
grusytor och andra 
mycket genomsläppliga 
ytor, på ytor av asfalt 
eller betong eller andra 
hårdgjorda material. 

2 kap. 40 § FBM Handläggare  

M.8.4 Besluta i ärende om 
anmälan om att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel på 
vägområden (i vissa fall), 

2 kap. 41 § FBM Handläggare  



på banvallar och inom 
områden som inte 
omfattas av krav på 
tillstånd enligt 40 § och 
som har en 
sammanhängande area 
överskridande 1 000 m² 
där 
allmänheten får färdas 
fritt 

M.8.5 Besluta i ärende om 
undantag från 
informationsplikten för 
den som avser att sprida 
biocidprodukt på 
område där allmänheten 
har tillträde till 

4 kap. 4 § NFS-BP Handläggare  

M8.6 Besluta i tillsynsärende 
om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av brand- 
farliga vätskor och 
spilloljor 

NFS 2017:5 Handläggare  

M.8.7 Besluta i tillsynsärende 
om anläggningar som 
innehåller 
fluorerade växthusgaser 

Förordning 
(2016:1128) FFV 

Handläggare  

M.8.8 Besluta i ärende om 
medgivande att 
fogmassa eller 
halkskyddande 
golvmassa får 
avlägsnas vid en senare 
tidpunkt 

17 b § Förordning 
(2007:19) om PCB 
m. m. 

Handläggare  

M.8.9 Besluta i ärende om 
tillsyn över kemiska 
produkter och 
biotekniska organismer i 
övrigt där nämnden 
ansvarar för 
tillsynen 

2 kap. 19 § p. 5-9, 
2 
kap. 31 § p. 5-6 
samt 2 kap. 32 och 
33 §§ MTF 

Handläggare  

M.8.10 Avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärenden 
om tillstånd och övriga 
ärenden avseende 
särskilt farliga 
kemiska produkter 

CLP-förordningen 
(förordning (EG) nr 
1272/2008) 

Miljöchef Bitr. 
miljöchef 

Tabell 26 

 

4.1.9 M.9 Avfall, 15 kap. MB  
 



Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.9.1 Besluta i ärende om 
dispens/tillstånd att själv 
återvinna eller bortskaffa 
avfall 

15 kap. 19 och 24 
§§ MB 

Handläggare  

M.9.2 Besluta i ärende om 
anmälan om 
kompostering eller 
annan återvinning eller 
bortskaffande 
av annat avfall än 
trädgårdsavfall 

45 § AF 
27 § LFAH 

Handläggare  

M.9.3 Besluta i tillsynsärende 
angående hushållsavfall i 
övrigt 

28, 29, 32 §§ LFAH Handläggare  

M.9.4 Besluta i tillsynsärende 
angående industriavfall, 
producentavfall och 
hantering av 
avfall i övrigt 

26 kap. 3 § MB 
2 kap. 29, 30 och 
31 §§ MTF 

Handläggare  

M.9.5 Avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärenden 
om transport, 
återvinning eller 
bortskaffande av avfall 

36 och 42 §§ AF Handläggare  

Tabell 27 

 

4.1.10 M.10 Tillsyn, 26 kap. MB 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.10.1 Besluta om 
förelägganden eller 
förbud utan vite i 
ärenden som 
myndighetsnämnden 
ansvarar 
för 

26 kap. 9 § MB Handläggare  

M.10.2 Besluta att ålägga 
tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny 
ägare eller 
nyttjanderättshavares 
namn och adress. 

26 kap 13 § MB Handläggare  

M.10.3 Beslut att sända 
föreläggande eller 
förbud, som meddelats 
till någon i egenskap av 
fastighetsägare m.m. till 

26 kap. 15 § MB Miljöchef Bitr. 
miljöchef 



inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i 
inskrivningsregistret 

M.10.4 Besluta att begära att 
den som bedriver 
verksamhet som kan 
befaras medföra 
olägenhet för människors 
hälsa eller påverka miljön 
skall lämna förslag till 
kontrollprogram eller 
förbättrande åtgärder 

26 kap 19 § tredje 
stycket MB 

Handläggare  

M.10.5 Besluta att förelägga den 
som bedriver verksamhet 
eller vidtar en åtgärd att 
lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs 
för tillsynen. 

26 kap 21 § MB Handläggare  

M.10.6 Besluta att förelägga den 
som bedriver verksamhet 
eller vidtar en åtgärd 
eller som upplåter 
byggnad för bostäder 
eller all- mänt ändamål, 
att utföra sådana 
undersökningar av 
verksamheten och dess 
verkningar som behövs 
för tillsynen 

26 kap 22 § MB Miljöchef Bitr. 
miljöchef 

M.10.7 Bestämma att beslut i 
tillsynsärende ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas 

26 kap. 26 § MB Miljöchef Bitr. 
miljöchef 

M.10.8 Bevilja anstånd med att 
inkomma med 
miljörapport 

6 § tredje stycket 
Naturvårdsverkets 
föreskrift (NFS 
2016:8 

Handläggare  

Tabell 28 

 

4.1.11 M.11 Avgifter, 27 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.11.1 Besluta om att påföra 
avgift för prövning och 
tillsyn enligt kommunens 
taxa om avgifter 
inom miljöbalkens 
tillämpningsområde 

27 kap. 1 § MB 
 
2, 5, 7, 9, 15, 16 
och 17 §§ AKMB 

Handläggare  

M.11.2 Besluta om nedsättning 
av avgift eller 

4 § AKMB Miljöchef Bitr. miljöchef 



efterskänkande av avgift 
i enskilda fall enligt vad 
som föreskrivs i 
kommunens taxa om 
avgifter inom 
miljöbalkens 
tillämpningsområde 

Tabell 29 

4.1.12 M.12 Tillträde, 28 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.12.1 Besluta att begära 
polishjälp för att få 
tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra 
anläggningar samt 
transportmedel för att 
myndighetens uppgifter 
ska 
kunna utföras 

28 kap. 1 och 8 §§ 
MB 

Handläggare  

Tabell 30 

 

4.1.13 M.13 Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

M.13.1 Besluta om 
miljösanktionsavgift upp 
till högst 5 000 kronor. 

30 kap 3 § MB Handläggare  

Tabell 31 

 
4.2 Livsmedelsområdet LL 
 

4.2.1 L.1 Livsmedelslagen (2006:804)  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

L.1.1 Beslut att meddela 
förelägganden och 
förbud utan vite som 
behövs för efterlevnaden 
av livsmedelslagen, lagen 
om animaliska 
biprodukter och de 
föreskrifter som 
meddelats med stöd av 
lagarna, de EU- och EG- 
bestämmelser som 
kompletterats av lagen 
samt de beslut som 

22 § LL Handläggare  



meddelats med stöd av 
EU- och EG-
bestämmelserna 

L.1.2 Beslut avseende 
registrering av 
livsmedelsanläggning 

Artikel 5 g 
Förordning (EU) 
2017/625 
23 § LF 
7 och 11-11a §§ 
LIVSFS 2005:20 

Handläggare  

L.1.3 Beslut att ta hand om en 
vara som 
a) har släppts 
ut på marknaden, eller 
uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden 
i strid med 10 § LL eller 
de EU- eller EG-
bestämmelser som kom- 
pletteras av lagen, eller 
b) avses med 
ett föreläggande eller ett 
förbud enligt 22 §, om 
föreläggande eller 
förbudet inte följs 

24 § första stycket 
p. 1 och 2, LL 

Handläggare  

L.1.4 Besluta att på ägarens 
bekostnad låta förstöra 
omhändertagen vara i 
det fall förutsättningar 
för det 
föreligger 

24 § andra och 
tredje stycket LL 34 
§ LF 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.1.5 Besluta om att begära 
hjälp av 
polismyndigheten för 
utövande av 
livsmedelskontrollen eller 
verkställighet av beslut 
om förutsättningarna för 
sådan 
begäran föreligger. 

27 § LL Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.1.6 Besluta att förordna att 
ett beslut 
ska gälla omedelbart 
även om det överklagas 

33 § LL Handläggare  

L.1.7 Besluta om åtgärder för 
att undanröja risken för 
smittspridning 

25 § LL Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.1.8 Besluta om rättelse på 
egen bekostnad om 
någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, 
de föreskrifter och beslut 

26 § LL Miljöchef Bitr. miljöchef 



som har meddelats med 
stöd av lagen, de EU- 
eller EG-bestämmelser 
som kompletteras av 
lagen eller de beslut om 
har meddelats med 
stöd av EU- eller EG- 
bestämmelserna. 

L.1.9 Besluta om 
sanktionsavgift upp till 5 
000 kronor inom 
myndighetsnämndens 
kontrollområde 

30 c 
LL och 39 a – 39 i LF 

Handläggare  

Tabell 32 

 

4.2.2 L.2 Livsmedelsförordningen (2006:813) 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

L.2.1 Besluta om skyldighet för 
den som är sysselsatt 
med 
livsmedelsverksamhet att 
genomgå lä- 
karundersökning om det 
behövs av 
livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LF Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.2.2 Besluta om ersättning för 
kontrollmyndighetens 
kostnader som 
uppkommer till följd av 
åtgärder i samband med 
omhändertagande av 
vara enligt 
24 § LL 

34 § LF Miljöchef Bitr. miljöchef 

Tabell 33 

 

4.2.3 L.3 Förordningen (EU) 2017/625 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

L.3.1 Besluta om att varor ska 
behandlas, att märkning 
ändras eller att 
korrigerande information 
ska förmedlas till 
konsumenterna. 

F 2017/625 Art 138 
2 c 

Handläggare  

L.3.2 Besluta om att begränsa 
eller förbjuda att varor 
släpps ut på marknaden, 
förflyttas, förs in i 
unionen eller exporteras 

F 2017/625 Art 138 
2 d 

Handläggare  



samt förbjuda att de 
återsänds till den 
avsändande 
medlemsstaten eller 
beordra att de återsänds 
till den 
avsändande 
medlemsstaten. 

L.3.3 Besluta att aktören ska 
öka 
egenkontrollernas 
frekvens 

F 2017/625 Art 138 
2 e 

Handläggare  

L.3.4 Besluta att varor dras 
tillbaka, återkallas, 
bortskaffas och 
destrueras, och i 
tillämpliga fall tillåta att 
varorna används för 
andra ändamål än de 
som de 
ursprungligen var 
avsedda för. 

F 2017/625 Art 138 
2 g 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.3.5 Besluta att hela eller 
delar av den berörda 
aktörens företag, eller 
dess anläggningar, 
installationer eller andra 
lokaler, 
isoleras eller stängs 
under en lämplig 
tidsperiod 

F 2017/625 Art 138 
2 h 

Handläggare  

L.3.6 Besluta att beordra att 
hela eller delar av den 
berörda aktörens 
verksamhet och, i 
förekommande fall, de 
webbplatser som aktören 
driver eller använder, 
läggs ner under en 
lämplig tidsperiod 

F 2017/625 Art 138 
2 i 

Handläggare  

Tabell 34 

 

4.2.4 L.4 Förodningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter  
 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

L.4.1 Besluta om avgift för 
registrering 

3-6 §§ FAOKL 
10 § AKTLF (från 31 
oktober 2016 § 

Handläggare  



239) eller 7 § AKTLF 
(från den 
16 december 2019) 

L.4.2 Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering 
av livsmedelsföretag 
samt om årlig 
kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKL 
11 § AKTLF (från 31 
oktober 2016 § 
239) eller 8 § AKTLF 
(från den 
16 december 2019) 

Handläggare  

L.4.3 Besluta om att justera 
kontrolltid för en 
livsmedelsanläggning om 
tillämpningen av 11§ 
AKTLF (från 31 oktober 
2016) eller 8 § AKTLF 
(från 16 december 2019) 
blir uppenbart oriktigt i 
förhållande till det 
faktiska 
kontrollbehovet 

11 § FAOKL 
12 § AKTLF (från 31 
oktober 2016 § 
239) eller 9 § AKTLF 
(från den 16 
december 2019) 

Handläggare  

L.4.4 Beslut om att sätta ned 
eller efterskänka avgiften 

10 § FAOKL 
18 § AKTLF (från 31 
oktober 2016) 
eller 5 och 13 §§ 
AKTLF (från 16 
december 2019) 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.4.5 Besluta om avgift för 
uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål 
som föranleds av 
bristande 
efterlevnad av 
regelverket 

Art 79 2 c och art. 
83 p 1 Förordning 
(EU) 2017/625 
 
12-13 §§ FAOKL 

Handläggare  

L.4.6  12 § Förordning 
2006:812 (ändring 
förordning 
2019:703) 

Handläggare  

Tabell 35 

 

4.2.5 L.5 Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

L.5.1 Beslut att meddela 
föreläggande och förbud 
utan vite som behövs för 
att lagen, de föreskrifter 
och beslut som 
meddelats med stöd av 
lagen, de EG-
bestämmelser som 

23 § LFAB 
12 § FFAB 

Handläggare  



kompletteras av lagen 
och de beslut som har 
meddelats 
med stöd av EG-
bestämmelser skall följas. 

L.5.2 Beslut att ta hand om en 
vara som har släppts ut 
på marknaden, eller som 
uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden 
eller användas i strid med 
7 och 8 §§, de föreskrifter 
som med- delats med 
stöd av 9 eller 11 §§ eller 
de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen 
samt avses med ett 
föreläggande eller förbud 
enligt 23 § om 
föreläggandet eller 
förbudet inte följs 

25 § första stycket 
LFAB 

Handläggare  

L.5.3 Besluta om att på 
ägarens bekostnad låta 
förstöra omhänder- 
tagen vara i det fall 
förutsättningar för det 
föreligger. 

25 § andra stycket 
LFAB 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.5.4 Besluta om att begära 
hjälp av 
polismyndigheten för 
utövande av kontrollen 
eller verkställighet av 
beslut, om 
förutsättningar för 
sådan begäran föreligger 

27 § LFAB Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.5.5 Besluta att förordna att 
ett beslut 
ska gälla omedelbart 
även om det överklagas 

33 § LFAB 
 

Handläggare  

L.5.6 Besluta om 
sanktionsavgift om 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. Gäller 

30 a § LFAB Handläggare  



sanktionsavgift på högst 
5 000 
kronor. 

L.5.7 Besluta i tillsynsärende 
om 
nedgrävning av 
animaliska biprodukter, t 
ex kropp av häst 

27 § SJVFS 
2014:43 

Handläggare  

Tabell 36 

 

4.2.6 L.6 Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

L.6.1 Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering 
av foderföretagare och 
företagare som befattar 
sig med animaliska 
biprodukter samt beslut 
om årlig 
kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKF 
 
Arvika kommuns 
taxa 

Handläggare  

L.6.2 Besluta om att sätta ned 
eller efterskänka avgiften 

11 § FAOKF 
Arvika kommuns 
taxa 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

L.6.3 Besluta om avgift för 
uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål 
som 
föranleds av bristande 
efterlevnad av 
regelverket 

Art. 79 2 c och art. 
83 p 1 2017/625 
 
12-13 § FAOKL 

Handläggare  

Tabell 37 

4.2.7 L.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

L.7.1 Besluta om fastställande 
av faroanalysen enligt 2 c § 
samt 
undersökningsprogrammet 
och dess parametrar, 
provtagningspunkter 
och frekvensen av normal 
respektive utvidgad 
undersökning 

12 § SLV-DK 
omtryck LIVFS 
2017:2 

Handläggare  

Tabell 38 



 
 
 
 

4.3 Receptfria läkemedel  
 

4.3.1 H.R.L.1 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

H.R.L.1 Besluta att begära 
upplysningar 
eller handlingar som 
behövs för kontrollen 

20 och 21 §§ 
LHRL 

Handläggare  

H.R.L.1.2  Besluta i ärende om 
kontrollköp 

21a § LHRL Miljöchef Bitr. 
miljöchef 

H.R.L.1.3 Besluta i ärende om 
avgift för kontrollen 

23 § LHRL Handläggare  

Tabell 39 

 
4.4 Sprängämnesprekursorer  
 

4.4.1 S.1 Lagen om sprängämnedkursorer (2014:799)  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

S.P.1.1 Besluta att begära 
upplysningar 
eller handlingar som 
behövs för kontrollen 

7 § SPK Handläggare  

S.P.1.2 Besluta om att begära 
hjälp av 
polismyndigheten för 
utövande av kontrollen 

7 § SPK Handläggare  

S.P.1.3 Besluta om att meddela 
de förelägganden som 
behövs för att 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 
98/2013 ska följas. 

8 § SPK Handläggare  

S.P.1.4 Besluta i ärende om 
avgift för kontrollen 

19 § SPK 
Arvika kommuns 
taxa 

Handläggare  

Tabell 40 

 
4.5 Strålskydd  
 

4.5.1 S.1 Strålskyddslagen  
 



Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

S.1.1 Besluta att begära 
upplysningar eller 
handlingar som behövs 
för sådan tillsyn enligt 
strålskyddslagen som 
nämnden ansvarar för 

8 kap. 4 § SSL Handläggare  

S.1.2 Besluta att meddela 
förelägganden och 
förbud 

8 kap. 6 § SSL Handläggare  

S.1.3 Begära polishandräckning 8 kap. 12 § SSL Handläggare  
Tabell 41 

 

4.5.2 S.2 Strålskyddsförordningen  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

S.2.1 Besluta i ärenden om 
anmälan av verksamhet i 
vilken solarium 
upplåts till allmänheten 

8 kap. 2 § p. 3 SSF 
10 § SSMFS 
2012:5 

Handläggare  

S.2.2 Besluta att ta ut avgift för 
tillsynsärende 

8 kap. 14 § SSF Handläggare  

Tabell 42 

 
4.6 Tobakstillsyn  
 

4.6.1 T.1 Lag (2018:2088) tobak och liknande  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

T.1.1 Besluta att meddela 
förelägganden och 
förbud utan 
vite avseende rökfria 
miljöer 

   

Tabell 43 

 
4.7 Övrig lagstiftning  
 

4.7.1 Ö.1 Förvaltningslagen  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.1.1 Avvisa överklagande som 
inkommit för sent 

45 § FL Miljöchef Bitr. miljöchef 

Tabell 44 

 

4.7.2 Ö.2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  
 



Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.2.1 Besluta om att enligt 
tryckfrihetsförordningen 
samt offentlig- hets- och 
sekretesslagen vägra 
lämna ut sekretessbelagd 
handling samt 
uppställande av förbehåll 
i samband med 
utlämnandet 

2 kap. 14-15 §§ 
6 kap. 3 § OSL 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

Tabell 45 

 

4.7.3 Ö.3 Alkohollagen (2010:1622) 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.3.1 Avge yttrande i ärende 
om 
serveringstillstånd 

8 kap. 1, 4 och 15 
§§ AL 

Handläggare  

Tabell 46 

 

4.7.4 Ö.4 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och expolsiva varor  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.4.1 Avge yttrande i ärende 
rörande förvaring av 
brandfarliga och 
explosiva varor 

14 § förordning om 
brandfarliga och 
explosiva varor 

Handläggare  

Tabell 47 

 

4.7.5 Ö.5 Lag om hotell- och pensionatsrörelse (1966:742) 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.5.1 Avge yttrande till 
polismyndigheten i 
ärenden om tillstånd för 
hotell- och 
pensionatsrörelse 

2 § lag om hotell- 
och 
pensionatsrörelse 

Handläggare  

Tabell 48 

 

4.7.6 Ö.6 Ordningslagen (1993:1617)  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.6.1 Avge yttrande till 
polismyndighet i ärende 
om allmänna 
sammankomster, 
offentliga tillställningar, 

2 kap. 4 och 5 §§ 
och 3 kap. 2 § OL 

Handläggare  



bullrande verksamheter 
och liknande 
verksamheter 

Tabell 49 

 

4.7.7 Ö.7 Plan- och bygglagen (2010:900)  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.7.1 Avge yttrande till 
kommunstyrelse i ärende 
angående ändring av 
detaljplan och 
områdesbestämmelser 
samt i ärenden där enkelt 
planförfarande tillämpas. 

 Miljöchef Bitr. miljöchef 

Ö.7.2 Avge internt yttrande i 
ärende angående 
bygglov, rivningslov, 
marklov och strandskydd 

 Handläggare  

Tabell 50 

 

4.7.8 Ö.8 Förordningen (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.8.1 Avge yttrande till 
länsstyrelsen över 
ansökan om bidrag 

5 § förordning om 
bidrag till åtgärder 
mot radon i 
småhus 

Handläggare  

Tabell 51 

 

4.7.9 Ö.9 Skogsvårdslagen (1979:429) 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

Ö.9.1 Avge yttranden till 
skogsstyrelsen angående 
slutavverkning, 
skyddsdikning 
och/eller naturhänsyn 

14 § 
skogsvårdslagen 

Miljöchef Bitr. miljöchef 

Tabell 52 



 

 

 

 

 
 
 

5. Räddningstjänsten  
 

Förkortningar:  
 
Lsmo – Lag om skygg mot olyckor (SFS 2003:778)  
 
Fsmo – Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 
 
Fvl – Förvaltningslagen 
 
lbe – Lagen om brandfarliga och exlosiva varor (SFS 2010:1011) 
 
fbe – Förodningen om brandfarliga och exposiva varor (SFS 2010:1075)  
 

 
 
5.1 Räddningstjänstens område  
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

 1 Utfärda 
föreläggande och 
förbud i 
tillsynsärenden 
avseende vite eller 
verkställande av 
åtgärd på den 
försumliges 
bekostnad 
a) Utfärda 
nyttjandeförbud och 
förelägganden av 
omfattande karaktär 
b) Övriga 
förelägganden 
c) I fall med 
överhängande risk 
för allvarlig olycka 
utfärda 

5 kap 2 § andra 
stycket lsmo 
 
undantag enligt 
3 kap 
13 lsmo 

a) Räddningschef 
 
b) Utsedda 
tillsyneförrättare 
 
c) 
Tjänsteförrättande 
räddningschef 

a) Stf 
räddningschef 
 
b) Räddningschef 
Stf räddningschef 
 
c) Räddningschef 
Stf räddnings- 
chef 



nyttjandeförbud av 
akut karaktär 

2 Utfärda 
förelägganden och 
förbud i samband 
med kontroll ur 
brandskyddssynpunk
t av eldstäder, 
skorstenar mm. med 
undantag enligt 

3 kap 6 § andra 
stycket lsmo 
Undantag 3 
kap 13 § lsmo 

Skorstensfejar-
mästare 

Skorstensfejartek
niker 

3 Beslut om tillsyn i 
andra enskilda fall 
och vid andra 
tillfällen än vad som 
anges i 
förteckningen över 
tillsynsobjekt 5 kap. 
1 § lsmo 

 Utsedda 
tillsyneförrättare 

 

4 Beslut om kontroll 
ur 
brandskyddssynpunk
t i andra fall och vid 
andra tillfällen än 
vad som anges i 
förteckning över 
sotningsobjekt 

3 kap 1 § andra 
stycket fsmo 
3 kap 4 § tredje 
stycket 

Räddningschef Stf räddningschef 
Skorstensfejarmä
stare 
Skorstensfejartek
niker 

5 Medge dispens för 
fastighetsägare att 
själv utföra, eller 
låta annan utföra, 
sotning på egna 
fastigheten 

3 kap 4 § andra 
stycket Lsmo 

Räddningschef Stf räddningschef 

6 Ompröva överklagat 
föreläggande eller 
beslut 

38 § fvl Tjänsteman som 
fattat 
ursprungsbeslutet 

 

7 Avvisa för sent 
inkommet 
överklagande 

45 § fvl Räddningschef Stf räddningschef 

8 Utseende av 
tillsyneförrättare 

6 kap 33 § 
KL 

Räddningschef Stf räddningschef 

9 Klassificering att 
särskild brandfarlig 
byggnad eller 
anläggning ska 
omfattas av krav om 
skriftlig 
redogörelse av 
brandskyddet 

2 kap 1 § fsmo Utsedd 
brandinspektör 

Räddningschef Stf 
räddnings- chef 

10 Fastställa frister för 
inlämnande av 

2 kap 2 §, fsmo Utsedd 
brandinspektör 

Räddningschef  
Stf räddningschef 



skriftlig redogörelse 
av brandskyddet 

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

2 kap 7 §, andra 
stycket, 
Fsmo 

Räddningschef Tjänsteförrättand
e räddningschef 

12 Utfärda 
föreläggande och 
förbud i 
tillsynsärenden 
enligt lbe 
a) Utfärda 
nyttjandeförbud och 
förelägganden av 
omfattande karaktär 
b) Utfärda övriga 
förelägganden 
c) I fall med 
överhängande risk 
för allvarlig olycka 
utfärda 
nyttjandeförbud av 
akut karaktär 

25 § första 
stycket, jämfört 
med 21 § lbe 

a) Räddningschef 
 
b) Utsedda 
tillsyneförrättare 
 
c) 
Tjänsteförrättande 
räddningschef 

a) Stf 
räddningschef 
 
b) Räddningschef 
Stf räddningschef 
 
c) Räddningschef 
Stf räddningschef 

13 Samråda med 
tillståndspliktig 
verksamhet om hur 
risk för olyckor ska 
minimeras vid 
förändringar i 
verksamheten och 
avvikelser från 
normal hantering 

9 § fbe Utsedda 
tillsyneförrättare 

Räddningschef  
Stf räddningschef 

14 Avge yttrande till 
Myndigheten för 
Samhällsskydd och 
beredskap 
eller 
polismyndigheten 

14 § fbe Utsedda 
tillsynsförrättare 

Räddningschef  
Stf räddningschef 

15 Besvara remisser 
från 
polismyndigheten 

Allmänna 
ordningsstadgan
, lagen om 
allmänna 
sammankomster
, lag om hotell- 
och 
pensionatsrörels
e 

Utsedda 
tillsynsförrättare 

 

Räddningschef  
Stf räddningschef 



16 Besvara remisser 
från länsstyrelsen 
rörande tillstånd att 
bedriva vårdhem, 
barnstugor mm. 

Socialtjänstlag-
stiftningen 

Räddningschef Stf räddningschef 

17 Besvara remisser 
från 
polismyndigheten 
rörande t.ex. 
spridningsrisk vid 
brand 

Brottsbalken Utsedd 
brandutredare eller 
vid tillfället 
tjänstgör- 
ande 
räddningsledare 

Räddningschef  
Stf räddningschef 

18 Besvara remisser 
från Boverket, 
Myndigheten för 
Samhällsskydd och 
Beredskap 
mm. 

Övrig lagstiftning Räddningschef Stf räddningschef 

19 Beslut om 
föreläggande om 
beredskap med 
personal och 
egendom i vissa 
anläggningar 

2 kap 4 § lsmo Räddningsnämnd/ 
kommunstyrelsen 

 

20 Meddela kortare 
sotningsfrister 
än de som 
föreskrives av 
kommunen 

6 kap 33 § KL Räddningschef Stf räddningschef 

21 Beslut om årlig 
justering av 
sotnings- och 
brandskyddskontroll
taxa med en 
procentsats som 
anges i centralt 
publicerade 
Sotningsindex 

 Räddningschef  

22 - Meddelande om 
tillstånd (17 § andra 
stycket, 18 § tredje 
stycket, 19 § andra 
och tredje styckena 
lagen) 
- Avsyning och 
medgivande att 
påbörja hanteringen 
efter avsyning (16 § 
förordningen) 
- Beslut om nya eller 
ändrade villkor för 

Lbe, fbe Utsedda 
tillsyneförrättare 

Räddningschef Stf 
räddnings- chef 



tillstånd (19 § tredje 
stycket lagen) 
- Meddelande av 
nytt tillstånd vid ny 
innehavare (20 § 
förordningen) 
- Beslut om 
förlängning av 
handläggningstiden 
med tre månader 
(17 § förordningen) 
- Beslut om 
återkallande av 
tillstånd (20 § lagen) 

Tabell 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6. Övriga ärenden  
 
 

Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

1 Fastställande av 
belägenhetsadress 
och 
lägenhetsnummer 

10-11 §§ lag 
(2006:378) om 
lägenhetsregistret 

Kartingenjör Planchef 
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