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Dokumentets syfte 
Dokumentet innehåller miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegering av beslutanderätt. 

 

Dokumentet gäller för 
Delegationsordningen avser delegater inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, vilka är myndighetsutskottet, ordförande, direktör, chef, gruppchef och 
handläggare. De beslut som fattas på delegation sker på nämndens vägnar och det är 
nämnden som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan genom 
delegation.   

 

Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. andra ärenden om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
 

Exempel på ärenden, som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
1. riktlinjer, intentioner, ramar och system för budget och budgetuppföljning 
2. fastställande av nämndens budget 
3. åtgärder p.g.a. budgetavvikelser som påverkar totalramen för nämndens budget 
4. fastställande av förslag till ekonomiskt bokslut och verksamhetsberättelse 
5. åtgärder med anledning av revisionsanmärkning 

 

DELEGATIONSORDNING 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Beslutanderätten delegeras inte till tjänstemän i följande slag av ärenden 
1. lov som innebär en utvändig väsentlig förändring, med stor omgivningspåverkan, 

av en byggnad som nämnden eller utskottet tidigare fattat beslut att ge lov till 
2. ärende där sökande begär att nämnden eller utskottet ska fatta beslutet 
3. ny ansökan i ärende som beslutats på delegation och som upphävts 

enligt 2 kap 6 § p1 PBL 
4. åtgärd som strider mot syftet med en påbörjad detaljplan 
 

Begreppsförklaringar 
Myndighetsutskott Utskott utsett av miljö-och stadsbyggnadsnämndens med 

sex ledamöter och två ersättare, som i enlighet med  
delegationsordningen beslutar i ärenden som utgör  
myndighetsutövning mot enskild. Utskottet beslutar ej i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt samt ärenden rörande plan och lantmäteri. 

Direktör Person med ansvar som huvudprocessägare inklusive 
biträdande direktör 

Enhet Grupp inom myndighets- och huvudmannaorganisationen 
Chef Person som är chef eller biträdande chef för den enhet som 

ansvarar för den fråga delegationen avser 
Gruppchef Person som är chef inom en grupp på en enhet 
Handläggare Person som handlägger ärenden inom den grupp som 

ansvarar för den fråga delegationen avser 
 
 

Allmänt 
 Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta  
att bifalla eller avslå om annat inte anges.    
 
Myndighetsutskottet kan fatta beslut i alla ärenden delegerat till chef respektive 
handläggare. Direktör kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till chef respektive 
handläggare och chef kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till handläggare. 
 
Direktör har rätt att vidaredelegera beslutanderätten i ärenden som har delegerats till 
direktör att fatta beslut i, 7 kap. 6 § kommunallagen. Direktören ska anmäla sin 
beslutsordning till nämnden. 
 
Delegationsbeslut ska anmälas skriftligen på närmast kommande nämndsammanträde 
under punkten anmälningsärenden. 
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Punkt Beslutanderätt som delegeras Delegat Lagrum 

GEMENSAMT (G) 
 

G1 Besluta i ärenden som är så brådskande att 
nämndens eller myndighetsutskottets 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande  
och vid dennes  
förhinder vice  
ordförande  

 

6 kap 39 § KL 

G2 Föra nämndens (inklusive 
myndighetsutskottet) talan eller besluta om 
fullmakt till ombud att föra nämndens 
talan i mål och ärenden 

Direktör  

G3 Avge yttrande med anledning av remiss 
som rör fråga av mindre betydelse 

Chef  

G4 Avvisa för sent inkommen överklagan Handläggare  

G5 Fatta beslut att inte lämna ut 
handling/allmän handling 

Chef TF/OSL 

G6 Utse dataskyddsombud Direktör  

G7 Besluta om den registrerades rättigheter i 
fråga om rättelse, radering, begränsning av 
behandling och överföring av 
personuppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) 

 

Chef  

G8 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal med 
personer utanför den kommunala 
organisationen som 
behandlar personuppgifter för miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens räkning 

Chef  

G9 Besluta att anmäla eller inte anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet enligt artikel 33 i 
dataskyddsförordningen 

Chef i samråd 
med 
dataskyddsombud 

 

G10 Ansöka om utdömande av vite Handläggare  

G11 Avskriva återkallade ärenden eller ärenden 
som annars blivit inaktuella 

Handläggare  

G12 Förelägga att inom viss tid avhjälpa brist i 
ansökan eller anmälan  

Handläggare   
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G13 Avvisa ansökan eller anmälan som inte 
kompletterats inom föreskriven tid 

Handläggare  

G14 Besluta att lämna 
klagomål/tillsynsanmälan utan åtgärd 

Handläggare  

G15 Besluta att avslå begäran om att avgöra ett 
ärende som har dröjt mer än sex månader 

Handläggare 12 § FL 

G16 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske 
genom kungörelsedelgivning 

Handläggare 47-50 §§ DL, 
19-20 §§ DF 

G17 Besluta om yttrande till högre instans med 
anledning av överklagande av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat  

G18 Besluta att överklaga beslut och domar 
som innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

Aktuell delegat  

G19 Upphandla och tilldela externa och interna 
entreprenörer och externa konsulttjänster 
upp till 20 prisbasbelopp inom ramen för 
enhetens budget 

Chef  

G20 Upphandling inom ramen för beslutad 
investeringsbudget och därvid anta 
leverantör och teckna avtal 

Chef  

G21 Ingå förlikning om ersättning, till exempel 
skadestånd, om ett belopp upp till 10 
prisbasbelopp 

Direktör   

G22 Beslut enligt 15 § 2 st lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service 

Chef  

G23 Rättelse enligt 19 § lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig service 

Chef  

G24 Förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser eller liknande och om arvode 
ska utgå 

Ordförande  
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STADSBYGGNAD (S) 
Bygglovenheten 
Lov m.m. 
S1 Inom ramen för de bestämmelser som anges 

i PBL 9:17, 9:31 och 9:31a utanför planlagt 
område besluta om förhandsbesked och lov, 
då det i området inte finns stora allmänna 
intressen eller stora motstående enskilda 
intressen, 

 
1. Ny- eller tillbyggnad av en- eller 

tvåbostadshus 
2. Ny- eller tillbyggnad av flerbostadshus 
3. Tillbyggnad av annan byggnad än en- eller 

tvåbostadshus eller flerbostadshus upp till 
200 kvm BTA 

4. Nybyggnad av annan byggnad än en- och 
tvåbostadshus eller flerbostadshus upp till 
100 kvm BTA 

5. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller 
till viss del för väsentligt annat ändamål 

6. göra sådana ändringar av byggnader som 
innebär att det inreds någon ytterligare 
bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri 

7. upplag eller materialgårdar 
8. fasta cisterner 
9. parkeringsplatser utomhus 
10. skyltar eller ljusanordningar 
11. transformatorstationer 
12. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 

skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor, 

13. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för 
väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller 
gruvdrift, 

14. radio- eller telemaster eller torn, 
15. vindkraftverk 
16. begravningsplatser 

 
Om det inte behövs något tekniskt samråd 
besluta om startbesked m.m. i beslutet om 
lov, enligt delegationsordningen punkt S15 

Myndighetsutskott 9 kap. PBL, 
6 kap. PBF 
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S2 Inom ramen för de bestämmelser som anges 
i PBL 9:17, 9:30-31b, 9:36-38 inom 
detaljplan eller områdesbestämmelse besluta 
om förhandsbesked och lov för åtgärd enligt 
nedan, då det i området inte finns stora 
allmänna intressen eller stora motstående 
enskilda intressen, 

 
1. liten avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser för 
gruppbebyggelse, flerbostadshus, 
allmänna byggnader och affärs- och 
industribyggnader över 1 500 kvm 
bruttoarea 

2. byggnader för gruppbebyggelse, 
flerbostadshus, allmänna byggnader 
och affärs- och industribyggnader över 
1 500 kvm bruttoarea 

3. nöjesparker, djurparker, 
idrottsplatser, skidbackar med liftar, 
kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor, 

4. återvinningsstationer, tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, 
järnväg, tunnelbana, spårväg eller 
gruvdrift, 

5. radio- eller telemaster eller torn, 
6. vindkraftverk 
7. begravningsplatser 

 
Om det inte behövs något tekniskt samråd 
besluta om startbesked m.m. i beslutet om 
lov, enligt delegationsordningen punkt S15 

Myndighetsutskott 9 kap. PBL, 
6 kap. PBF 

S3 Besluta om avgift (inklusive eventuell 
sänkning eller höjning) för byggande och 
planering i varje särskilt fall enligt Nacka 
kommuns taxa för planering, byggande, 
kartor och mättjänster 

Handläggare PBL 12:8-11 

S4 Besluta om avgift för startbesked avseende 
installation eldstad och anslutning vatten och 
avlopp enligt Nacka kommuns taxa för 
planering, byggande mm. 

Automatisk 
beslutsfunktion 

PBL 12:8-11 
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S5 Inom ramen för de bestämmelser som anges 
i PBL 9:17, 9:30-32a, 9:36–38 inom 
detaljplan eller områdesbestämmelse bifalla 
förhandsbesked och lov för åtgärd enligt 
nedan 

 
1. liten avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser, utom för 
gruppbebyggelse, flerbostadshus, allmänna 
byggnader och affärs- och 
industribyggnader över 1 500 kvm 
bruttoarea 

2. byggnader utom för gruppbebyggelse, 
flerbostadshus, allmänna byggnader och 
affärs- och industribyggnader över 1 500 
kvm bruttoarea  

3. tillbyggnader 
4. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller 

till viss del för väsentligt annat ändamål 

5. ändringar av byggnader som innebär 

att det inreds någon ytterligare bostad 
eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri 

6. upplag eller materialgårdar 

7. fast cistern 

8. murar eller plank 

9. parkeringsplatser utomhus 

10. färga om byggnader eller byta 
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
samt ändringar av byggnader som 
avsevärt påverkar deras yttre utseende 

11. skyltar eller ljusanordningar 

12. transformatorstationer 

13. uppföra, bygga till eller på annat sätt 
ändra ekonomibyggnader för jordbruk, 
skogsbruk eller därmed jämförlig näring 

14. i område med värdefull miljö underhålla 
ett byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som anges i PBL 8:13 i 
den utsträckning som framgår i detaljplan 
eller områdesbestämmelser 

 

Handläggare 9 kap. 
PBL, 
6 kap. PBF 
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Om det inte behövs något tekniskt samråd 
besluta om startbesked m.m. i beslutet om 
lov, enligt delegationsordningen punkt S15 

 
 
PBL 10:22-24 
 

S6 Avslå ansökan för åtgärder enligt S4 om 
ansökan inte är förenlig med detaljplan eller 
områdesbestämmelser 
 
I övriga fall avslå ansökan för åtgärder enligt 
S4 

Handläggare 
 
 
 
Myndighetsutskott 

9 kap. PBL 

S7 Inom ramen för de bestämmelser som anges i 
PBL 9:31 och 9:31a utanför ett område med 
detaljplan/områdesbestämmelser besluta om 
lov för 

 
1. nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, 

inom ramen för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked 

2. komplettering av ett en- eller 
tvåbostadshus med en tillbyggnad eller en 
komplementbyggnad som inte överstiger 
halva storleken på befintligt hus 

3. nybyggnad av en- eller tvåbostadshus som 
ersättning för befintligt en- eller 
tvåbostadshus i samband med 
rivning/brand 

4. ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, avloppspumpstation 
eller därmed jämförliga byggnader med en 
bruttoarea sammanlagt ej överstigande 15 
m2 

5. murar eller plank 
 
Om det inte behövs något tekniskt samråd 
besluta om startbesked m.m. i beslutet om lov, 
enligt delegationsordningen punkt S15 

Handläggare 9 kap. PBL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBL 10:22-
24 

 

S8 Besluta om tidsbegränsat bygglov. 

 

Om det inte behövs något tekniskt samråd 
besluta om startbesked m.m. i beslutet om 
lov, enligt delegationsordningen punkt S15 

Handläggare PBL 9:33 
 
 
PBL 10:22-24 
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S9 Besluta om lov till åtgärd som inte kräver lov  Handläggare PBL 9:14 
 
 
 
  

S10 Besluta om rivningslov som inte avser en 
byggnad eller en byggnadsdel som bör 
bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde 

Handläggare PBL 9:34 
 

S11 Besluta om marklov Handläggare PBL 9:35 
 

S12 Förlänga handläggningstid med högst 10 
veckor utöver de 10 lagstadgade veckorna 

Handläggare PBL 9:27 

S13 Besluta om villkorsbesked Handläggare PBL 9:19 

S14 Besluta om att samordning med miljönämnd 
ej ska ske 

Handläggare PBL 9:24 

S15 Besluta om verkställighet i förtid av beslut 
om lov 

Handläggare PBL 9:42a 

 
Genomförande av bygg- rivnings- och markåtgärder 
S16 Besluta om startbesked inom ramen för de 

bestämmelser som anges i PBL 10:18, 22-24 
och 

 
1. fastställa kontrollplan med uppgift om 

vem eller vilka som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

2. bestämma de villkor som behövs för 
att få påbörja åtgärden 

3. bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som behövs 

4. bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked 
samt ge de upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs 

5. pröva behovet av och besluta om 
färdigställandeskydd 

6. besluta om att det för rivningsåtgärder 
inte behövs någon kontrollplan 

7. besluta om att byggnadsverk får tas i 
bruk utan att slutbesked lämnats 

8. medge avvikelse från föreskrifterna om 
det finns särskilda skäl och 

Handläggare   

   
 
 
 
 
 
 
 
PBL 10:23 
 
 
3 § LFS 

  PBL 10:18  

   
 
PBL 10:4 

   
 
BBR 1:21 
BFS 2011:10, 
omtryck 2013:10 

   
 
 
EKS, 9, 3 § 
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byggnadsprojektet ändå kan antas bli 
tekniskt tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 
 

S17 Besluta om startbesked för installation eldstad 
och anslutning vatten och avlopp samt  
1, fastställa kontrollplan  
2. bestämma de handlingar som ska lämnas inför 
beslut om slutbesked  

Automatisk 
beslutsfunktion 

PBL 10:18, 22-24 

S18 Besluta om kompletterande villkor för bygg- 
eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen 

Handläggare PBL 10:29 

 
S19 Besluta om slutbesked och interimistiskt 

slutbesked samt 
 

1. besluta om att byggnadsverk får tas i 
bruk utan att slutbesked lämnats 

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

Handläggare PBL 10:34-37 
 
 
PBL 10:4 
 
BBR 1:2, BFS 
2011:10, omtryck 
BFS 2013:10 
EKS 9, 3 § 

S20 Besluta att utse ny kontrollansvarig om 
kontrollansvarig lämnar sitt uppdrag 

 

Besluta att entlediga kontrollansvarig och 
besluta om ny 

Handläggare PBL 10:13 
 
 
 
PBL 11:35 

S21 Besluta om föreläggande (utan vite) om att 
vidta en åtgärd för att följa en föreskrift i 
Boverkets byggregler 

Handläggare PBL 10:27-28, 
11:8, 11:19-20 
BBR 

S22 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 

Handläggare PBF 3:21 

 
 

Tillsyn, förelägganden m.m. 
S23 Förelägga sökanden att komplettera ansökan 

eller anmälan 
Handläggare PBF 6:10 

PBL 9:22 
PBL 10:22 

S24 Besluta om lovföreläggande om lovpliktig 
åtgärd har vidtagits utan lov 

Handläggare PBL 11:17 
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S25 Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller 
åtgärd, även förbud som förenas med vite 

Handläggare PBL 11:30-32 
PBL 11:37 

S26 Besluta om förbud mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister, även förbud som förenas 
med vite 

Handläggare PBL 11:33 
PBL 11:37 

S27 Besluta om förbud mot användning av 
byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar att ge slutbesked 

Handläggare PBL 11:33 

S28 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom 
viss tid ge synpunkter på eventuellt uppdrag 
åt sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och på frågan om vem 
som ska betala kostnaderna för uppdraget 

Handläggare PBL 11:18 

S29 Besluta om ingripandebesked Handläggare PBL 11:7 

S30 Besluta att ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 
kap. 8 § eller när någon har underlåtit att 
utföra arbete eller vidta en åtgärd som har 
förelagts hen enligt 11 kap. 19-24 §§ PBL. 

Handläggare PBL 11:39 

S31 Beslut att av polismyndigheten begära det 
biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 
8 § PBL 

Handläggare PBL 11:9 

 
 

Kontroll av hissar, portar, ventilation m.m. 
S32 Besluta att utse annan funktionskontrollant Handläggare PBL 11:34 

S33 Besluta att senarelägga funktionskontroll av 

ventilationsanläggning 

Handläggare BFS 2011:16 
4 § 

S34 Besluta om särskild besiktning av hissar och 
andra motordrivna anordningar 

Handläggare PBF 5:9 

S35 Besluta om längre besiktningsintervall enligt 3 
kap. 16 § 

 

Handläggare BFS 2011:12 
H14 

 Besluta om anstånd med besiktning enligt 3 
kap. 17 § 

  

  

Besluta om användningsförbud för hissar och 
andra motordrivna anordningar med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ 

 PBF 5:8–16 med 
tillhörande 
föreskrifter 
samt PBL 
11:33 
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S36 Förelägga att motordriven anordning i 
byggnadsverk kontrolleras 

Handläggare PBF 8:6 

S37 Besluta om föreläggande (utan vite) mot 
ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter 
ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem 

Handläggare PBF 5:1-7 med 
tillhörande 
föreskrifter samt 
PBL 11:19-20 

 
 

Plan- och stadsbyggnad 
S38 Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten    
Chef FBL 4:25  

21 § AL 
19 § LL 
 

S39 Ansöka om fastighetsbestämning i 
detaljplanearbete 

Gruppchef FBL 14:1a 

S40 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut 
eller gränsutmärkning 

Chef FBL 15:11 
30 § AL 
28 § LL 
 

S41 Besluta om samråd i detaljplaneskedet Chef  

S42 Besluta om planavtal för detaljplanearbete Gruppchef  

S43 Fatta särskilt beslut om betydande 
miljöpåverkan föreligger eller inte för 
detaljplaner som antas av nämnden 

Chef PBL 5:11a (MB 
6:7) 

 

Lantmäteri 
S44 Sluta licensavtal med nyttjare av 

kommunens kartdatabas (baskarta, 
adresskarta) 

Chef  

S45 Besluta om fastställande av 
belägenhetsadress och lägenhetsnummer 

Handläggare 10 och 11 §§ 
LOL 
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MILJÖ mm (M) 
Miljö m.m. 

M1.1 Debitera avgift för prövning, 
godkännande, registrering och tillsyn och 
i förekommande fall besluta att 
avgiftsbeslut skall gälla omedelbart 
oavsett om det överklagas. 
Besluta om klassning av verksamheter 
vilken ligger till grund för årlig 
tillsynsavgift. 

 
Betalningsåläggande när avgift inte betalas 
inom föreskriven tid. 

Handläggare MB 27:1 och 
Förordning 
(1998:940) om 
avgifter för 
prövning och 
tillsyn enl. MB, 
8 kap. 14 § SF 

M1.2 Sätta ned eller efterskänka avgift enligt 
taxa 

Chef MB 27:1 

M1.3 Begära polishandräckning Handläggare MB 28:8 
8 kap 12 § SL 

M1.4 A. Meddela förelägganden samt besluta 
om åtgärder utan vite och i 
förekommande fall besluta att dessa 
skall gälla omedelbart oavsett om de 
överklagas 

B. Meddela förbud och i förekommande 
fall besluta att dessa skall gälla 
omedelbart oavsett om de överklagas 

Handläggare 
 
 
 
 
 
Gruppchef 

MB 26:9, 26:26 
7 kap 9 § LTLP 
8 kap 6 § 
SL 

M1.5 Meddela förelägganden, förbud samt 
besluta om åtgärder med viten på 
maximalt 200 000 kr 
Besluta om miljösanktionsavgift 
överstigande  
10 000 kr 

Myndighets-
utskott 

MB 26:9, 26:26 
7 kap 9 § LTLP 
8 kap 6-7 §§ SL 

M1.6 Besluta om miljösanktionsavgift icke 
överstigande 10 000 kronor 

Handläggare MB 30:3 och 
MsaF 

M1.7 Besluta att föreläggande/förbud riktat 
mot fastighetsägare mm skall skickas för 
inskrivning 

Handläggare MB 26:15 

M1.8 På ansökan av tillståndshavare 
upphäva/ändra 
bestämmelser/villkor i tillståndsbeslut 

Chef MB 16:2a, 24:8 

M1.9 Förelägga den som bedriver verksamhet, 
vidtar åtgärd eller är skyldig att avhjälpa 
olägenhet, att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsyn 

Handläggare MB 26:21 
8 kap 4 § SL 
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M1.10 Ålägga tidigare fastighetsägare/ 
nyttjanderättshavare lämna uppgift om ny 
ägares/nyttjanderättshavares namn och 
adress 

Handläggare MB 26:13 

M1.11 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 

Handläggare MB 26:19 st. 3 

M1.12 Förelägga den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärd eller är skyldig att 
avhjälpa en olägenhet eller som upplåter 
byggnad för bostäder eller allmänt 
ändamål att utföra sådana undersökningar 
av verksamheten och dess verkningar 
som behövs för tillsynen 

Handläggare MB 26:22 st. 1 
första och 
andra 
meningen 

M1.13 Besluta att undersökning av verksamhet 
och dess verkningar i stället skall utföras 
av någon annan och att utse någon att 
göra sådan undersökning, om kostnaden 
för undersökningen inte överstiger 20 000 
kr 

Chef MB 26:22 st. 1 
tredje meningen 

M1.14 Meddela beslut om rättelse på den 
felandes bekostnad utan föregående 
föreläggande eller förbud, om 
tillsynsmyndigheten med hänsyn till 
risken för allvarliga skador finner att 
rättelse bör göras genast eller det finns 
andra särskilda skäl. 

Chef MB 26 kap, 18 § 

M1.15 Förena beslut om undersökning med 
förbud att överlåta berörd fastighet eller 
egendom till dess undersökningen är 
slutförd 

Chef MB 26:22 st. 3 

M1.16 Meddela förbud vid vite att rubba eller 
skada mätapparat eller liknande 
utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar 

Chef MB 28:1, 28:7 

M1.17 Besluta om villkor av mindre betydelse 
som i beslut/dom överlåtits till 
tillsynsmyndighet att fastställa 

Chef MB 22:25 st. 3 

M1.18 A. Yttrande till länsstyrelse/miljödomstol i 
den s.k. kompletteringsremissen vid 
prövning av ansökan om miljöfarlig 
verksamhet  

B. Yttrande till länsstyrelsen i 
anmälningsärende ang. mindre ändring av 

Handläggare 
 
 
 
Gruppchef 

5 § 22 och 26 § 
MfvhF 
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tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 

M1.19 Besluta om åtgärd för att spåra och 
undanröja risken för smittspridning vid 
allvarlig smittsam sjukdom 

Handläggare MB 9:15 

M1.20 Besluta om att förstöra föremål av 
personlig natur och låta avliva 
sällskapsdjur som innehas av 
privatpersoner för att förhindra spridning 
av smitta  

Gruppchef MB 9:15 

M1.21 Förelägga verksamhetsutövare om att 
söka tillstånd för verksamhet som är 
anmälningspliktig. Förelägga om 
försiktighetsmått eller förbud om det 
behövs. 

Chef 26a och 27 § 
MfvhF 

M1.22 Besluta om åtgärder för bekämpning av 
ohyra och andra skadedjur 

Handläggare MB 9:9 

 
Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap MB 

M2.1 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av 
föroreningsskada 

Handläggare 10 kap. MB 

M2.2 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada 

Handläggare 2 kap. 31 § 3-4 
MTF, 10 kap. 14 
§ MB, 18-21 §§ 
FAM 

 
 
 

Vatten och avlopp och värmepumpar 
M3.1 Besluta att ge tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 
 
Besluta att avslå ansökan 

Handläggare 
 
 
Gruppchef 

MB 9:7 
13 § 1-2 st 
MfvhF 

M3.2 Besluta att ge tillstånd till att ansluta 
vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 
 
Besluta att avslå ansökan 

Handläggare 
 
 
Gruppchef 

MB 9:7 
13 § 1-2 
st MfvhF 

M3.3 Besluta att ge tillstånd att inrätta annan 
avloppsanläggning än sådan till vilken 
vattentoalett är ansluten inom vissa delar av 
kommunen 
 
Besluta att avslå ansökan 

Handläggare 
 

 
 

 
Gruppchef 

MB 9:7 
13 § 3 st MfvhF 
lokala 
hälsoskydds- 
föreskrifter 

M3.4 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta ny 
grundvattentäkt utanför vattenskyddsområde 

Handläggare MB 9:10 
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M3.5 Besluta i tillsynsärende angående 
anmälningsplikt av befintliga 
grundvattentäkter 

Handläggare MB 9:10 

M3.6 Besluta i tillsynsärende angående 
värmepump 

Handläggare 17-19 § MfvhF 

 
Avfall och renhållning 
M4.1 Besluta i ärende om undantag från vad 

kommunfullmäktige föreskrivit i 
kommunens renhållningsordning. 

Handläggare Renhållningsord
ning 
för Nacka 
kommun 

M4.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för 
fastighetsägare eller 
nyttjanderättsinnehavare att själva få ta 
hand om avfall som uppkommit hos dem 
och som annars ska tas omhand av 
kommunen. 

Handläggare MB 15:18 

M4.3 Besluta i anmälningsärenden från 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare 
om att på fastigheten kompostera eller på 
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
avfall än trädgårdsavfall som kommunen 
ansvarar för 

Handläggare 5 kap. 15 § AF 

M4.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden 
om tillstånd till yrkesmässig av avfall eller 
i ärende om särskilt tillstånd till transport 
av farligt avfall för den som bedriver 
verksamhet där farligt avfall uppkommer 

Handläggare 5 kap. 1 § AF 

 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 
M5.1 Besluta i ärende om spridning av kemiska 

bekämpningsmedel 
Handläggare SFS 2014:425 39, 

40, 41 och 43 §§ 

M5.2 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor 

Handläggare NFS 2017:5 

M5.3 Besluta i tillsynsärende om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen 

Handläggare 46 § FFV, 2 kap. 
31 § 5 MTF NFS 
2016:1128 

M5.4 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd 
för att avlägsna PCB-produkter i 
byggnader och anläggningar 

Handläggare 18 § 
förordningen 
(2007:19) om 
PCB 
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M5.5 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i 
övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen 

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

 
 
 

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag vid miljöprövning 
(inte planering) 
M6.1 Avge yttrande inför beslut av 

länsstyrelsen om en verksamhet eller 
åtgärd skall antas medföra betydande 
miljöpåverkan 

Gruppchef MB 6:5 

 
 
 

Strålskydd 
M7.1 Besluta att omhänderta radioaktiva 

ämnen eller tekniska anordningar som 
kan alstra strålning eller som innehåller 
ett radioaktivt ämne i avvaktan på att en 
förelagd strålskyddsåtgärd vidtas eller för 
att säkerställa att ett meddelat förbud 
iakttas. Besluta om att försegla en teknisk 
anordning eller anläggning för att 
förebygga att den brukas olovligen 

Handläggare 8 kap. 8-9 §§ SL 

M7.2 Besluta om rättelse på den felandes 
bekostnad 

Chef 8 kap. 10 § SL 

 
 

Områdesskydd 
M8.1 Besluta att avslå ansökan om 

strandskyddsdispens 
Myndighets-
utskott 

7 kap 18b-18c § 
p 
1-5 MB 

M8.2 Besluta att bevilja strandskyddsdispens då det i 
området inte finns stora allmänna intressen 
(annars fattas beslutet av nämnden) 

Handläggare 7 kap 18b-18c § 
p 
1-5 MB 

M8.3 Besluta att avslå ansökan om dispens från 
förbud i föreskrifter om områdesskydd som 
kommunen meddelat 

Myndighets-
utskott 

7 kap 7, 22 §§ 
MB 

M8.4 Besluta att bevilja ansökan om dispens från 
förbud i föreskrifter om områdesskydd som 
kommunen meddelat 

Chef 7 kap 7, 22 §§ 
MB 
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Livsmedel och animaliska biprodukter 
Frågor om registrering av livsmedelsanläggning mm. 
M9.1 Meddela förelägganden och förbud 

förenade med viten på maximalt 200 000 
kr 

Myndighets- 
utskott 

23 § 
livsmedelslagen 
(2006:804), 
viteslagen 
(1985:206) 

M9.2 Meddela förelägganden och förbud 
förenade med viten på maximalt 50 000 
kr 

Chef 23 § 
livsmedelslagen 
(2006:804), 
viteslagen 
(1985:206) 

M9.3 Beslut i ärende om registrering av 
livsmedelsanläggning. 

Handläggare Art. 6.2 i EG-
förordning 
852/2004, 23 § 
livsmedelsförordni
ngen (2006:813) 

M9.4 Begära upplysningar, ta del av handlingar 
samt få tillträde till lokaler. 

Handläggare 20 § 
livsmedelslagen 
(2006:804) 

M9.5 Fastställande av undersökningsprogram 
och dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvensen av 
normal respektive utvidgad 
undersökning avseende dricksvatten. 

Handläggare  21 § 
dricksvattenföre-
skrifterna (LIVSFS  
2022:12)  

M9.6 Fastställande av faroanalys Handläggare 15 § 
dricksvattenföresk
rifterna (LIVSFS 
2022:12) 

 
 

Åtgärder vid bristande efterlevnad mm. gällande livsmedel 
M9.7 Meddelande av förelägganden och 

förbud som behövs för att lagen, de 
föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 
och de beslut som har meddelats med 
stöd av EG-bestämmelserna ska följas. 

Handläggare 22 § 
livsmedelslagen 
(2006:804) 

M9.8 Beslut om skyldighet att genomgå 
läkarundersökning. 

Handläggare 8 § livsmedels- 
förordningen 
(2006:813) 



Delegationsordning/Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 

Nacka kommun 

19 
 

 

 

M9.9 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 § 
livsmedelslagen eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av 
lagen, eller 

b) avses med ett föreläggande eller ett 
förbud enligt 22 §, om föreläggande 
eller förbud inte följs. 

Handläggare 24 § 
livsmedelslagen 
(2006:804) 

M9.10 Beslut om att på ägarens bekostnad låta 
förstöra 
omhändertagen vara, eller varor som 
omfattas av ett förbud eller föreskrifter 
meddelade med stöd av 6 § punkt 6 
livsmedelslagen. 

Handläggare 24 § 
livsmedelslagen 
(2006:804) 

M9.11 Beslut om att begränsa eller förbjuda att 
varor släpps ut på marknaden, förs in i 
unionen eller exporteras samt förbjuda 
att de återsänds till den avsändande 
medlemsstaten eller beordra att de 
återsänds till den avsändande 
medlemsstaten. 

Handläggare Art 138.2 i EU-
förordning 
625/2017 

M9.12 Beslut om att beordra att varor dras 
tillbaka, återkallas, bortskaffas eller 
destrueras, tillåta att varor används för 
andra ändamål än de ursprungligen var 
avsedda för. 

Handläggare Art 138.2 i EU-
förordning 
625/2017 

M9.13 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av 
eller stänga hela eller delar av den 
berörda aktörens 
företag/anläggning/installationer, 
webbplatser eller andra lokaler under en 
lämplig tidsperiod. 

Handläggare Artikel 138.2 i 
EU-förordning 
2017/625 

 
M9.14 Beslut om åtgärder vid bristande 

efterlevnad som anses vara nödvändiga. 
Handläggare Artikel 138.2 i 

EU-förordning 
2017/625 

M9.15 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad. 

Handläggare 26 § 
livsmedelslagen 
(2006:804) 

M9.16 Beslut 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. 

Handläggare 25 § 
livsmedelslagen 
(2006:804) 
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M9.17 Beslut om att varor behandlas, märkning 
ändras eller korrigerande information till 
konsumenter förmedlas. 

Handläggare Artikel 138.2 i 
EU-förordning 
2017/625 

M9.18 Beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Handläggare 33 § 
livsmedelslagen 
(2006:804) 

M9.19 Beslut om att begära hjälp av 
Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen, eller verkställighet 
av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger. 

Handläggare 27 § 
livsmedelslagen 
(2006:804) 
 

 
 

Åtgärder vid bristande efterlevnad gällande animaliska biprodukter 
M9.20 Meddelande av förelägganden och 

förbud som behövs för att lagen, de 
föreskrifter och beslut som meddelats 
med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen och de beslut 
som har meddelats med stöd av EG- 
bestämmelserna ska följas. 

Handläggare 23 § lag om 
foder 
och animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 

M9.21 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 meddelats 
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. 

Handläggare 25 § första 
stycket 
lag om foder och 
animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 

M9.22 Beslut om att låta förstöra en vara på 
ägarens bekostnad. 

Handläggare 25 § andra 
stycket 
lag om foder och 
animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 

M9.23 
 

Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad. 

Handläggare 26 § lag om 
foder 
och animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 

M9.24 
 

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. 

Handläggare 30 a, c § lag om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 
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M9.25 Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas 

Handläggare 33 § lag om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 
(2006:805) 

 
 

Kontroll av införsel av varor från tredjeländer 
M9.26 Beslut om omhändertagande av varor 

och destruktion 
 

Handläggare Artikel 66.1 och 
66.3 i EU-
förordning 
2017/625 

M9.27 Beslut om kvarhållande av sändning, 
återkallande och omhändertagande. 

Handläggare Artikel 66.6 och 
67 i EU-
förordning 
2017/625 

M9.28 Beslut om omhändertagande av sändning 
i avvaktan på resultat. 

Handläggare Artikel 65.1, 65.2 
och 65.3 i EU-
förordning 
2017/625 

 
 

Avgifter 
M9.29 Beslut om avgift för offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet för 
livsmedelsföretagare samt företagare som 
befattar sig med animaliska biprodukter 
 
 

Handläggare 4-7 § förordning 
(2021:176) om 
avgifter för 
offentlig kontroll 
av livsmedel 
 
4-6 § förordning 
(2006:1165) om 
avgifter för 
offentlig kontroll 
av foder och 
animaliska 

  biprodukter 
M9.30 Beslut om avgift för kostnader för 

offentlig kontroll som utförs efter 
klagomål och som är nödvändig för att 
undersöka den påstådda bristen samt 
nödvändig kontroll efter att bristande 
efterlevnad har påvisats.  

Handläggare 8-9 § förordning 
(2021:176) om 
avgifter för 
offentlig kontroll 
av livsmedel 
 
12-13 § 
förordning 
(2006:1165) om 
avgifter för 
offentlig kontroll 
av foder och 
animaliska 
biprodukter 
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M9.31 Beslut om att samtliga utgifter som 
uppkommer till följd av tillämpningen av 
åtgärder vid konstaterad bristande 
efterlevnad ska bäras av ansvariga 
aktörer. 

Handläggare Artikel 138.4 i 
EU-förordning 
2017/625 

M9.32 Beslut om avgift för registrering Handläggare 11 § förordning 
(2021:176) om 
avgifter för 
offentlig kontroll 
av livsmedel 

M9.33 Beslut om ersättning för 
kontrollmyndighetens kostnader som 
uppkommer till följd av åtgärder i 
samband med omhändertagande av vara 
enligt 24 § livsmedelslagen. 

Handläggare 34 § 
livsmedelsförordn
ing en (2006:813) 

M 9.34 Beslut om nedsättning eller 
efterskänkande av avgift 

Handläggare 18 § förordning 
(2021:176) om 
avgifter för 
offentlig kontroll 
av livsmedel 
 
11 § förordning 
(2006:1165) om 
avgifter för 
offentlig kontroll 
av foder och 
animaliska 
biprodukter 

M 9.35 Beslut om sanktionsavgift icke 
överstigande 100 000 kronor 

Chef 30 a, c § 
livsmedelslagen 
(2006:804), 39 a- 
39 g § 
livsmedelsförordn
ingen (2006:813) 

M 9.36 Beslut om avgift för kostnader i samband 
med utförd offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet. 
 

Handläggare Artikel 79 punkt 2 
c och 80 i EU-
förordning 
2017/625 
 

 
Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
 Upplysningar och tillträde   

M10.1 Beslut om att begära upplysningar och 
handlingar som behövs för tillsynen av 
den som bedriver serveringsställe. 

Handläggare § 5 LTSS 

M10.2 Beslut om att begära tillträde till sådana 
områden, lokaler och entréer som 
behövs för tillsynen. 

Handläggare § 5 LTSS 
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M10.3 Beslut om att begära sådan hjälp som 
behövs för genomförande av åtgärder 
enligt lagens § 5 av Polismyndigheten. 

Handläggare § 6 LTSS 

 Förelägganden och förbud   

M10.4 Beslut om föreläggande att vidta 
smittskyddsåtgärder enligt lagens § 3 och 
anslutande föreskrifter för att förhindra 
spridning av det virus som orsakar covid-
19. 
 
Sådant föreläggande får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt 10 000 
kronor. 

Handläggare § 7 och 8 LTSS 

M10.5 Beslut om förbud mot öppethållande av 
serveringsställe, för viss tidsperiod eller 
tills vidare. 
 
Sådant föreläggande får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt 10 000 
kronor. 

Handläggare § 7 och 8 LTSS 

M10.6 Beslut om förbud mot öppethållande 
avseende viss del av serveringsställe, för 
viss tidsperiod eller tills vidare. 
 
Sådant föreläggande får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt 10 000 
kronor. 

Handläggare § 7 och 8 LTSS 

M10.7 Beslut om förbud mot öppethållande av 
hela eller delar av serveringsställe under 
vissa tider på dygnet. 
 
Sådant föreläggande får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt 10 000 
kronor. 

Handläggare § 7 och 8 LTSS 

 
 

Gaturenhållning och skyltning 
M11.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 

allmänheten avvisas från ett visst område 
som är av betydelse för friluftslivet 

Handläggare 
Miljöenheten 

5 § LGS 

M11.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, 
skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål utomhus (förutsätter 
delegation av beslutanderätten från 

Handläggare 
Bygglov-
enheten (när 
delegations 
finns från 

6, 7 §§ LGS 
6 § första 
stycket 
FGS  
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länsstyrelsen)  länsstyrelsen)  

M11.3 Medgivande att ha affisch eller annan 
tillfällig anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål 
uppsatta mer än fyra veckor (förutsätter 
delegation av beslutanderätten från 
länsstyrelsen) 

Handläggare 
Bygglov-
enheten (när 
delegations 
finns från 
länsstyrelsen) 

9 § LGS, 6 § 
första stycket 
FGS  
 

M11.4 Beslut om förelägganden och förbud i 
ärenden om tillsyn enligt lagen som 
ankommer på nämnden, dock utan vite 

Myndighets- 
utskott 

12 § LGS 

 
 
 
 

Författningar med förkortningsförklaringar 
 

AF Avfallsförordningen 
AL Anläggningslagen 
BBR Boverkets byggregler 
BFS Boverkets författningssamling 
BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om  

funktionskontroll av ventilationssystem 
BFS 2011:12-H12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar EKS 
 Europeiska konstruktionsstandarden (eurokoderna) 
DF Delgivningsförordningen 
DL Delgivningslagen 
FBL Fastighetsbildningslagen 
FFV Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 
FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 
FGS Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning 
FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
FL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
LED Lag om energideklaration för byggnader 
--- Lag om foder och animaliska produkter 
LFS Lag om färdigställandeskydd 
LGS Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
LOL Lagen om lägenhetsregister 
LL Ledningsrättslagen 
LF Livsmedelsförordningen 
LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling 
LML Livsmedelslagen 
LTSS Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
MB Miljöbalken 
MsaF Förordning om miljösanktionsavgifter 
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MfvhF Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
MTF Miljötillsynsförordningen 
NFS Naturvårdsverkets författningssamling 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
PBL Plan- och bygglagen 
PBF Plan- och byggförordningen 
SF Strålskyddsförordningen 
SL Strålskyddslagen 
TF Tryckfrihetsförordningen 
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
--- Viteslagen 
--- Lokala hälsoskyddsföreskrifter 
--- Renhållningsordning för Nacka kommun 
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