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Reglementet definierar miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde 

Dokumentet gäller för 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 
§1. Inledande bestämmelser 
I detta reglemente regleras miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden 
och uppgifter.  

För miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbete gäller även reglementet med 
gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 
Mandatperioden är ett år räknat från den 1 januari till och med den 31 december. 

 

§ 2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden 
och uppgifter 

A. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom 
nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för 
finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I 
ansvaret ingår att nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med 
dem som verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information 
om verksamheten. Samordning och upphandling av nämndens IT-
tjänster/system ingår däremot i kommunstyrelsens ansvarsområde. 
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B. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger 
kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet. I detta ingår följande. 

1. Följa samhällsutvecklingen och aktuella plan- och byggnadsfrågor och 
därvid framföra sina synpunkter på funktion, gestaltning och utformning 
samt plan- och byggnadsverksamhet i övrigt.  

2. På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som 
skall antas av kommunfullmäktige.  

3. Upprätta och anta detaljplaner med standardförfarande om de inte är av 
stor vikt eller har principiell betydelse.  

4. Fullgöra de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt plan- och 
bygglagen eller annan lagstiftning på området.  

5. Yttra sig över remisser från länsstyrelsen och andra myndigheter inom 
plan- och byggnadsväsendet.  

6. Yttra sig i fastighetsbildningsärenden.  
7. Ansvara för att det finns en grundläggande tillgång till geografisk 

information och kartor över kommunen för fysisk planering, 
kommunalteknisk försörjning med mera.  

8. Besluta om namn på gator, vägar, allmänna platser, skolbyggnader och 
kommunens offentliga byggnader.  

9. Hantera ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister.  
10. Besluta om planbesked för enskild fastighet eller tomtdelning. 
11. Begära hos länsstyrelsen att § 113-förordnande enligt byggnadslagen 

ändras eller upphör. 
12. Fatta särskilt beslut enligt 6 kap. 7 § Miljöbalken, om genomförandet av 

en detaljplan, ett program eller en ändring av sådan, kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

13. Ansvara för den kommunala lantmäterimyndigheten. 
 

C. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör i den mån uppgifterna inte åligger 
kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

1. Följa samhällsutvecklingen och aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor och 
därvid framföra sina synpunkter inom de områdena.  

2. Pröva ansökningar om undantag eller dispens från reservatsföreskrifter. 
Beslutanderätt får inte delegeras som innebär avslag på en ansökan från 
sådan kommunal nämnd som är reservatsförvaltare. 

3. Fullgöra de uppgifter som åligger kommunen som tillsynsmyndighet 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 19 § andra punkten a och b 
tobakslagen eller annan författning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  

4. Yttra sig över remisser från länsstyrelsen och andra myndigheter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 
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5. Föra talan i mark- och miljödomstolarna i ansökningsmål enligt 22 kap. 6 
§ 2 stycket miljöbalken. 
 

D. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om 
nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för 
vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka 
annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i 
enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga 
nämnden. 

E. 
I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal 
tillsynsmyndighet som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- 
och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan 
bestämmelse i reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har 
fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning 
förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde. 

 

§ 3. Utskott 

1. 
Inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska finnas ett myndighetsutskott som i 
enlighet med delegationsordning beslutar i ärenden som utgör 
myndighetsutövning mot enskild. Det ska vara sex ledamöter med tre ersättare i 
myndighetsutskottet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utser bland ledamöterna 
i utskottet en ordförande, en förste vice och en andra vice ordförande. 

- - -  
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