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Omfattning och villkor
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap 34 §
kommunallagen.
En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av
de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. Lag
(1997:550).
Med beslut avses här i huvudsak ställningstagande som inte innebär ren verkställighet eller
löpande förvaltningsbeslut, utan sådana beslut som gäller nämndens normala
myndighetsutövning.
En självklar grund för nämndens beslut är att dessa följer gällande lagstiftning och
fullmäktiges riktlinjer. För delegeringsbeslut tillkommer också nämndens riktlinjer. Råder det
oklarhet om hur dessa ska tolkas är det på delegaten ansvar att begära klargörande från
nämnden.
En omfattande delegeringsordning är ett medel för att åstadkomma effektivt beslutsfattande
och en nära koppling mellan beredningsansvar och beslutsansvar. Det är förvaltningschefens
ansvar att följa upp delegeringsordningens kvalitet.
Delegeringsordningen reglerar lägsta organisatoriska nivå för beslutsfattande.
Avdelningscheferna inom förvaltningen har därmed alltid samma beslutanderätt som
respektive befattning inom sin verksamhet som listats i delegeringsordningen.
Förvaltningschefen har på samma sätt samman beslutanderätt för alla befattningar.

Delegeringens innebörd
Delegeringsordningen innebär att någon beslutar på nämndens vägnar. Delegaten träder helt i
nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen kan inte ändras av
nämnden. Beslut ska utfalla såsom delegaten har anledning att utgå från att nämnden skulle ha
beslutat. Är delegaten oklar över nämndens inställning saknas förutsättningar att besluta.

Jäv
Delegaten får inte fatta beslut i ärenden där delegaten är jävig. I sådana fall ska delegaten
överlämna ärendet till närmsta chef. Denna tar då över delegatens beslutanderätt i ärendet.

Ersättare för delegaten
Vid förfall för delegat övertas delegatens beslutanderätt till:
1. delegatens närmsta chef
2. förvaltningschef eller dess tillförordnande

Förvaltningsövergripande delegation
Nr Delegat
Ärende
1

Särskilt brådskande
ärenden

1:1

Nämndens ordförande med
godkännande av förste och
andra vice ordförande.
Förvaltningschef och
avdelningschef

Författning/lagrum

Besluta i ärenden som är
så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas.
På miljö- och byggnadsnämndens vägar överklaga
domar och beslut som gått
nämndens beslut emot när
nämndens beslut inte kan
avvaktas.

KL 6 kap. 36 §

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Besluta om avgifter i enskilda
ärenden med tillämpning av
miljö- och byggnadsnämndens
taxa.

PBL 12 kap 8-11 §§ och
kommunfullmäktiges beslut om
miljö- och byggnadsnämndens
taxa

2:2

Förvaltningschef

Utse Beslutsattestanter

3

Beslut enligt
förvaltningslagen med
mera

3:1

Avdelningschef

3:2

Byggkoordinator
Miljöinspektör
Livsmedelsinspektör

3:3

Byggkoordinator
Miljöinspektör
Livsmedelsinspektör

3:4

Byggkoordinator

4
4:1

Polishandräckning

1:2

2
2:1

Beslut om avgifter

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Miljöinspektör
Livsmedelsinspektör

Att besluta om
rättelse/omprövning av beslut
fattat på delegation enligt de
förutsättningar som anges i
26-27 §§ förvaltningslagen
Pröva om en skrivelse med
överklagande av ett beslut
kommit in i rätt tid och fattat
beslut enligt förvaltningslagen
(SFS 1986:223).
Besluta om att överlämna
överklagan, som inkommit i
rätt tid, till den myndighet som
prövar överklagandet, under
förutsättning att inget nytt har
framkommit i ärendet. Alla
originalhandlingar kopieras i
ärendet och bifogas när de
skannats eller kopierats.
Beslut att ett ärende avskrivs
om sökande återkallar
ansökan.

Begära polishandräckning
enligt gällande lagstiftning
inom plan- och bygglagen,
miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

FL 26-27 §

FL 24 §

FL 25 §

5

Beslut enligt
delgivningslagen

5:1

Avdchef

5:2

Avdchef

6

Övrigt

6:1

Säkerhetsstrateg,
säkerhetsenheten på
kommunledningskontoret

Beslut om
stämningsmannadelgivning
enligt delgivningslagen
(2010:1932)
Beslut om
kungörelsedelgivning enligt
delgivningslagen (2010:1932)

DV 31-38 §§ och 47-50 §§

DV 31-38 §§ och 47-50 §§

Besluta om skadestånd på
grund av sak, person, eller ren
förmögenhetsskada som
förorsakats av kommunen,
maximalt ett halvt
prisbasbelopp

Övriga bestämmelser
1) I följande slag av ärenden får nämnden inte delegera beslutanderätten enligt 6 kap 34 §
kommunallagen:
a. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
b. framställningar eller yttrande till fullmäktige
c. yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats
d. ärende som rör myndighetsutövningen mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
e. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68)
2) Delegat får överlämna ärendet vari beslutsrätten delegeras till nämnden för avgörande
om ärendets beskaffenhet är av sådan art.
3) Beslut genom delegering ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden vid
nästkommande sammanträde.

Miljöavdelningens delegation
M

Delegat

Ärende

Författning

M.1

Miljöbalken
2 kapitlet miljöbalken
Allmänna hänsynsregler
m.m.
M.1.1

Miljöinspektör

Besluta i tillsynsärende gällande
tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna

2 kap. 2-9 §§,
26 kap. MB

M.2
6 kapitlet miljöbalkenMiljökonsekvensbeskrivnin
gar och annat
beslutsunderlag,
M.2.1

Miljöinspektör

M.2.2

Miljöinspektör

M.2.3

Miljöinspektör

M.2.4

Miljöinspektör

Avge yttrande till
verksamhetsutövare inför eller i
samrådsskedet om
miljökonsekvensbeskrivning
Avge yttrande till länsstyrelsen med
anledning av utökat samråd om
betydande miljöpåverkan
Avge yttrande över
miljökonsekvens-beskrivning som
inte kungörs tillsammans med
ansökan i ett mål eller ärende
Avge yttrande om MBK i samband
med att MKB för plan eller program
upprättas eller med anledning av att
MKB för plan eller program
upprättats

6 kap. 4 § MB

6 kap. 5 § MB

6 kap. 8 § MB,
12 § FMKB

6 kap. 12-14 §§ MB och 8 § FMKB

M.3
7 kapitlet miljöbalken Skydd av områden
M.3.1

Miljöinspektör

M.3.2

Miljöinspektör

M.3.3

Miljöinspektör

Besluta i ärenden om tillstånd enligt
föreskrifter i
vattenskyddsföreskrifter som
kommunen har meddelat eller om
dispens från sådana
vattenskyddsföreskrifter, om det
finns särskilda skäl.
Besluta om undantag (tillstånd eller
dispens) från
vattenskyddsföreskrifter som
länsstyrelsen har meddelat då
länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på kommunal
nämnd.
Besluta i anmälningsärende om
åtgärd inom vattenskyddsområde
som länsstyrelsen överlåtit på
kommunen.

7 kap. 22 § första respektive andra
styckena MB

7 kap. 22 § tredje stycket första
meningen MB

7 kap. 22 § tredje stycket andra
meningen MB

M 3.4

Kommunekolog

Meddela dispens från föreskrifter
som kommunen meddelat för
naturreservat.

7 kap 7 § miljöbalken

M.4
9 kapitlet miljöbalkenMiljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
M.4.1

Miljöinspektör

Miljöinspektör

M.4.2

Miljöinspektör

M.4.3

Miljöinspektör

M.4.4

Miljöinspektör

M.4.5

Miljöinspektör

M.4.6
M.4.7

Miljöinspektör

M.4.8

Miljöinspektör

M.4.9

Miljöinspektör

M.4.13

Miljöinspektör

M.4.14

Miljöinspektör

M.4.15

Miljöinspektör

Avge yttrande till länsstyrelse eller
mark- och miljödomstol i den s.k.
kompletteringsremissen vid
prövning av ansökan om miljöfarlig
verksamhet
Avge yttrande till länsstyrelse eller
miljödomstol vid prövning av
ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet.
Besluta i ärenden där
anmälningsplikt gäller.

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

Besluta i ärende om tillstånd att
inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett.
Besluta i ärende om tillstånd att
ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning
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
lokala föreskrifter.
Förordna att ett tillstånd om
miljöfarlig verksamhet ska gälla
även om det överklagas.
Besluta i ärende om anmälan för att
inrätta annan avloppsanordning än
som kräver tillstånd.
Besluta i ärende om anmälan om
ändring av sådana avloppsanordningar som avses i 13 § FMH.
Besluta i ärende om tillstånd till
värmepumps-anläggning för
utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten där
tillstånd krävs enligt lokala
föreskrifter.
Besluta i ärende om anmälan om
gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning inom område med
detaljplan eller, om kommunen så
föreskrivit, annat tätbebyggt
område.
Besluta i ärende om anmälan om
att driva eller arrangera verksamhet
enligt 38 § FMH.
Besluta i ärende om tillstånd att
hålla vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs
enligt lokala föreskrifter.

13 § första stycket FMH

22 § och 26 § FMH
10 § MPF

13 § första stycket 2 FMH

19 kap. 5 § punkt och 22 kap. 28 §
MB
13 § andra stycket FMB

14 § FMH

17 § första stycket andra meningen
FMH, lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön

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

38 § FMH

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

M.4.16

Miljöinspektör

M.4.17

Miljöinspektör

M.4.19

Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd eller
anmälan för att inrätta annan toalett
än vattentoalett där tillstånd eller
anmälan krävs enligt lokala
föreskrifter.
Besluta i ärende om tillstånd eller
anmälan för att sprida naturligt
gödsel eller slam eller inom eller
intill område med detaljplan där
tillstånd eller anmälan krävs enligt
lokala föreskrifter.
Besluta om dispens från vad som
gäller enligt kommunens lokala
föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön, om
det är uppenbart att risk för
olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte
föreligger.

40 § första stycket 3 FMH, lokala
föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

9 kap. 12 § MB, 40 § första stycket
2 FMH, lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

M.5
10 kapitlet miljöbalken Verksamheter som orsakar
miljöskador
M.5.1

Miljöinspektör

M.5.2

Miljöinspektör

M.5:3

Miljöinspektör

Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av föroreningsskada
Besluta i tillsynsärende angående
avhjälpande av allvarlig miljöskada.
Besluta i anmälningsärende om
avhjälpandeåtgärd med anledning
av en föroreningsskada, när
åtgärden kan medföra ökad risk för
spridning eller exponering av
föroreningarna.

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

M.6
11 kapitlet miljöbalkenVattenverksamhet
M.6.1

Miljöinspektör

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

11 kap. 9a-b och 13 §§ MB, 21 §
FVV

M.7
12 kapitlet miljöbalkenJordbruk och annan
verksamhet
M.7.1

Miljöinspektör

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

12 kap. 6 § MB

M.8
14 kapitlet miljöbalkenKemiska produkter och
biotekniska organismer
M.8.1

Miljöinspektör

Besluta avge yttrande i ärende om
dispens från förbud att sprida
kemiska och biologi- ska
bekämpningsmedel över skogsmark

14 kap. 9 § tredje stycket MB

M.8.2

Miljöinspektör

M.8.3

Miljöinspektör

M.8.4

Miljöinspektör

M.8.5

Miljöinspektör

M.8.6

Miljöinspektör

M.8.7

Miljöinspektör

M.8.8

Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd för
yrkesmässig spridning av
bekämpningsmedel inom ett
vattenskyddsområde eller i
tomtmark för flerfamiljshus, på
gårdar till förskolor och skolor eller
allmänna lekplatser samt vid
planerings- och
anläggningsarbeten.
Besluta i ärende om anmälan om
spridning av bekämpningsmedel på
banvall, idrotts- anläggning, och
områden större än 1000
kvadratmeter där allmänheten får
färdas fritt med undantag för
åkermark.
Besluta i ärende om undantag från
informationsplikten för den som
avser att sprida bekämpningsmedel
på områden där allmänheten får
färdas fritt.
Besluta i tillsynsärende om skydd
mot vattenförorening vid hantering
av brandfarliga vätskor.
Besluta i anmälnings- och
tillsynsärende om anläggningar som
innehåller fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen.

14 § SNFS 1997:2

Besluta i ärende om anmälan om
åtgärd för att avlägsna PCBprodukter i byggnader och
anläggningar.
Besluta i ärende om tillsyn över
kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt.

18 § förordningen (2007:19) om
PCB.

11 § SNFS 1997:2

13 och 16 §§ SNFS 1997:2

NFS 2003:24

Förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen

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

M.9
15 kapitlet miljöbalkenAvfall och producentansvar
M.9.1

Miljöinspektör

M.9.2

Miljöinspektör

M.9.3

Miljöinspektör

M.9.4

Miljöinspektör

M.9.5

Miljöinspektör

M.9.6

Miljöinspektör

M.9.7

Miljöinspektör

Besluta i ärende om
dispens/tillstånd att själv
kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa avfall.
Besluta i ärende om dispens/
tillstånd för kompostering i gruppoch flerbostads- bebyggelse,
förskolor, skolor etc.
Besluta om ärende om anmälan om
kompostering eller annan
återvinning/annat bortskaffande om
annat avfall än trädgårdsavfall.
Besluta om undantag vad avser
latrin.

15 kap. 18 § tredje och fjärde
styckena MB

Besluta om undantag vad avser
samkompostering av latrin och
komposterbart hushållsavfall.
Besluta om undantag vad avser
slam.
Besluta om utökat
slamsugningsintervall.

Renhållningsordning Enköpings
kommun

45 § AF

Renhållningsordning Enköpings
kommun

Renhållningsordning Enköpings
kommun
Renhållningsordning Enköpings
kommun

M.9.8

Miljöinspektör

M.9.9

Miljöinspektör/
Miljöadministratör

N.9.10

Miljöinspektör/
Miljöadministratör

N.9.11

Miljöinspektör

Besluta om undantag från hämtning
av slam, latrin och komposterbart
hushållsavfall hos aktiva
jordbrukare.
Besluta om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall, latrin och slam för
permanent- och deltidsboende.
Besluta om undantag vad avser
egen behandling av hushållsavfall.

Renhållningsordning Enköpings
kommun

Besluta om undantag från
renhållningsordningens föreskrifter
om synnerliga skäl föreligger.

Renhållningsordning Enköpings
kommun

Renhållningsordning Enköpings
kommun
Renhållningsordning Enköpings
kommun

M.10
26 kapitlet miljöbalken Tillsyn
M.10.1

Miljöinspektör

Besluta om förelägganden eller
förbud utan vite.

26 kap. 9 § MB

M.10.2

Miljöavdelningschef

26 kap. 9 § och 14 § MB

M.10.3

Miljöinspektör

M.10.4

Miljöinspektör

M.10.5

Miljöinspektör

M.10.6

Miljöinspektör

M.10.7

Miljöinspektör

M.10.8

Miljöinspektör

Besluta om förelägganden, eller
förbud, förenat med vite om högst
100 000 kronor.
Besluta att ålägga tidigare ägare
eller nyttjande-rättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och
adress.
Besluta att sända föreläggande eller
förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. till
inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivningsregistret.
Besluta att begära att den som
bedriver verksamhet som kan
befaras medföra olägenhet för
människors hälsa eller påverka
miljön ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande
åtgärder.
Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen.
Besluta att förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd eller som upplåter byggnad
för bostäder eller allmänt ändamål,
att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsynen.
Bestämma att beslut i tillsynsärende
ska gälla omedelbart även om det
överklagas.

26 kap. 13 § MB

26 kap. 15 § MB

26 kap. 19 § tredje stycket MB

26 kap. 21 § MB

26 kap. 22 § MB

26 kap. 26 § MB

M.11
24 kapitlet miljöbalkenTillstånds giltighet,
omprövning m.m.
M.11.1

Miljöinspektör

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

24 kap. 8 § MB

M.12
27 kapitlet miljöbalkenAvgifter
M.12.1

Miljöinspektör
Miljöadministratör

M.12.2

Miljöavdchef

M.12.3

Miljöinspektör

Besluta om att påföra avgift för
prövning och tillsyn enligt
kommunens taxa om avgifter inom
miljöbalkens tillämpningsområde.
Besluta om nedsättning av avgift
eller efter- skänkande av avgift i
enskilda fall.
Bestämma att beslut om avgift ska
gälla omedelbart även om det
överklagas.

27 kap. 1 § MB, taxa för prövning
och tillsyn

Gällande taxa för prövning och
tillsyn
9 kap. 5 § FAPT

M.13
28 kapitlet miljöbalkenTillträde m.m.
M.13.1

Miljöavdchef

M.13.2

Miljöinspektör

Besluta att meddela förbud vid vite
av högst 5000 kr att rubba eller
skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut
vid undersökningar.
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 7 § MB

28 kap. 1 och 8 §§ MB

M.14
30 kapitlet miljöbalkenMiljösanktionsavgifter
M.14.1

L

Miljöavdchef

Besluta om miljösanktionsavgift upp
till 10 000 kr.

30 kap. 3 § MB

Livsmedel

L.1
Livsmedelslagen
L.1.1

Livsmedelsinspektör

L.1.2

Miljöavdschef

L.1.5

Miljöavdschef

Beslut att meddela förelägganden
och förbud utan vite som behövs för
efterlevnaden av livsmedelslagen,
de föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen samt de
beslut som meddelats med stöd
EG-bestämmelserna.
Besluta att ta hand om en vara
samt – om förutsättningar för det
föreligger – att låta förstöra varan
på ägarens bekostnad, om varans
värde kan antas understiga 20 000
kronor.
Besluta att, om det inte finns
särskilda skäl för något annat, på
ägarens bekostnad låta förstöra
vara eller varor som omfattas av ett
förbud enligt föreskrifter meddelade

22 § LL

24 § första och andra styckena
LL, 34 § LF

24 § tredje stycket LL, 34 § LF

L.1.6

Livsmedelsinspektör

L.1.7

Miljöavdschef

med stöd av 6 § 6 LL.
Besluta att förordna att ett beslut
ska gälla omedelbart även om det
överklagas.
Besluta om att begära hjälp av
polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller
verkställighet av beslut, om
förutsättningar för sådan begäran
föreligger.

33 § LL

27 § LL

L.2
Livsmedelsförordningen
L.2.1

Livsmedelsinspektör

L.2.2

Livsmedelsinspektör

Besluta om skyldighet för den som
är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs
av livsmedelshygieniska skäl.
Besluta om återkallande eller
tillfälligt upphävande av
godkännande av
livsmedelsanläggning.

8 § LF

24 § LF

L.3
Förordningen
(2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter
L.3.1

Livsmedelsinspektör

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

L.3.2

Livsmedelsinspektör

Besluta om avgift för godkännande
och registrering.

L.3.3

Miljöavdchef

Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften.

L.3.4

Livsmedelsinspektör

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

3-6 §§ FAOKL,
Art. 27 EG 882/2004,
gällande taxa för
livsmedelskontroll i Enköpings
kommun
13-14 §§ FAOKL, Art. 27 EG
882/2004,gällande taxa för
livsmedels-kontroll i Enköpings
kommun
10 § FAOKL, gällande taxa för
livsmedelskontroll i Enköpings
kommun
11 § FAOKL, art. 28 EG
882/2004

L.4
Lagen (2006:805) om
foder och animaliska
biprodukter
L.4.1

Livsmedelsinspektör

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

23 § LFAB, 12 § FFAB

L.5
Förordning (2006:1165)
om avgifter för offentlig
kontroll av foder och
animaliska biprodukter
L.5.1

Livsmedelsinspektör

L.5.2

Miljöavdchef

L.5.3

Livsmedelsinspektör

Besluta om risk- och
erfarenhetsklassificering15 av
foderföretagare och företagare som
befattar sig med animaliska
biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift.
Besluta om att sätta ned eller
efterskänka avgiften.

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

3-6 §§ FAOKF
Art. 27 EG 882/2004,
gällande taxa för
livsmedelskontroll i Enköpings
kommun
11 § FAOKF,
gällande taxa för
livsmedelskontroll i Enköpings
kommun
12 § FAOKF, art. 28 EG
882/2004

L.6
Kontrollförordningen
(EG) 882/2004 om
offentlig kontroll
L.6.1

Livsmedelsinspektör

Besluta i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning.

Art. 31.1 a och b EG 882/2004
Art 4, EG 853/2004 23 § LF,
11-11a §§ LIVSFS 2009:5

L.6.2

Livsmedelsinspektör

Besluta i ärende om godkännande
av livsmedelsanläggning.

L.6.3

Livsmedelsinspektör

L.6.4

Livsmedelsinspektör

L.6.5

Livsmedelsinspektör

Beslut om villkorat godkännande av
livsmedelsanläggning samt om
förlängning av sådant
godkännande.
Besluta om att omhänderta en
sändning av livsmedel till dess
kontrollmyndigheten erhållit resultat
av offentlig kontroll vid misstanke
om bristande efterlevnad m.m.
Beslut om omhändertagande av
livsmedel från tredjeländer som inte
överensstämmer med
bestämmelserna i
livsmedelslagstiftningen samt beslut
om att
a) Förordna att livsmedlet
destrueras, blir föremål för särskild
behandling i enlighet med art. 20
eller återsänds utanför
gemenskapen i enlighet med art. 21
eller vidtagande av andra lämpliga
åtgärder
b) Beträffande livsmedel som redan
släppts ut på marknaden, förordna
om att livsmedlet återkallas eller
dras tillbaka från marknaden innan
någon av de åtgärder som anges i
punkt a) vidtas

Art. 31.2 c, EG 882/2004
Art. 4 EG 853/2004
23 § LF, 8 § LIVSFS 2009:5
Art. 31.2 d, EG-882/2004
23 § LF

Art. 18 EG 882/2004

Art. 19.1 i EG 882/2004

L.6.6

Livsmedelsinspektör

L.6.7

Livsmedelsinspektör

L.6.8

Livsmedelsinspektör

L.6.9

Livsmedelsinspektör

L.6.10

Livsmedelsinspektör

L.6.11

Livsmedelsinspektör

L.6.12

Livsmedelsinspektör

L.6.13

Livsmedelsinspektör

Besluta om att omhänderta
sändning av livsmedel i avvaktan på
destruktion eller vidta andra
lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda
människors och djurs hälsa
Beträffande livsmedel av ickeanimaliskt ursprung som är föremål
för strängare kontroller i enlighet
med art. 15.5 och som inte
kontrollerats eller hanterats i
enlighet med art. 17, se till att det
återkallas och omhän-dertas och att
det därefter antingen destrueras
eller återsänds i enlighet med art.
21.
Besluta om sanering eller andra
åtgärder som anses vara
nödvändiga för att se till att
livsmedel är säkra eller att
livsmedelslagstiftningen följs.
Besluta om att begränsa eller
förbjuda utsläppande av livsmedel
på marknaden och import och
export av livsmedel.
Besluta att beordra att livsmedel
återkallas, dras tillbaka från
marknaden och/eller destrueras.
Besluta om tillstånd till att livsmedel
används för andra ändamål än de
som de ursprungligen var avsedda
för.
Besluta att tillfälligt avbryta driften
av eller stänga hela eller delar av
det berörda företaget under en
lämplig tidsperiod.
Besluta om att tillfälligt återkalla en
livsmedelsanläggnings
godkännande.
Besluta om permanent upphävande
av godkännande av
livsmedelsanläggning när
verksamheten upphört.

Art. 19.2 i EG 882/2004

Art. 54.2 a) EG 882/2004

Art. 54.2 b) EG 882/2004

Art 54.2c) EG 882/2004

Art. 54.2. d) EG 882/2004

Art. 54.2.e) EG 882/2004

Art. 54.2 f) EG 882/2004

Art. 31 EG 882/2004; art. 4 EG
853/2004

L.7
Livsmedelsverkets
föreskrifter om
dricksvatten (LIVSFS
2005:10)
L.7.1

Livsmedelsinspektör

Besluta om fastställande av
egenkontrollprogram och beslut om
fast-ställande av provtagningspunkter samt frekvens av
normal respektive utvidgad kontroll.

11 § SLVFS 2001:30, omtryck
LIVFS 2011:3

S

Strålskyddslagen

S.8.1

Miljöinspektör

S.8.2

Miljöinspektör

S.8.3

Miljöinspektör

Ö

Besluta att begära upplysningar
eller handlingar som behövs för
sådan tillsyn enligt
strålskyddslagen som nämnden
ansvarar för.
Besluta i ärende om solarier inom
nämndens ansvarsområde
- med anledning av anmälan av
verksamhet i vilken solarium
upplåts till allmänheten
- i övrigt
Besluta att ta ut avgift för
tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen.

31 § SSL,
16 §§ SSF

32 § SSL
16 § SSF
8 och 13 §§ SSMFS 2008:36

16 a § SSF, Gällande taxa
för miljötillsyn i Enköpings
kommun

Övriga ärenden

Ö.1

Miljöinspektör

Ö.2

Miljöinspektör

Ö.3

Miljöinspektör

Ö.4

Miljöinspektör/
Miljö-administratör

Ö.5

Miljöavdelchef

Avge yttrande i ärende angående
bygglov, rivningslov och marklov
som rör enstaka småhus eller
fritidshus.
Avge yttrande angående detaljplan
och områdes-bestämmelser där
enkelt planförfarande tillämpas.
Avge yttrande över förslag till
detaljplan och områdesbestämmelser under
granskningstiden när nämnden
tidigare avgivit yttrande i
samrådsskedet.
Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende rörande bidrag för åtgärder
mot och andra åtgärder i bostäder.
Lämna ärende för åtalsprövning

Förordning om bidrag till
åtgärder mot radon i egna
hem
(SFS 1998:372)

Byggavdelningens delegation
Nr

Delegat

Ärende

Författning/lagrum

1
Lovärenden
1:1

Byggavdchef
Lika 1:6

Lika 1:7

Besluta om rivningslov inom ramen för PBL 9 kap 10 §
de föreskrifter som anges i 9 kap 3-9
§§ och 30-32§§.

1:3

Byggavdchef
Lika 1:8

Besluta om marklov inom ramen för de PBL 9 kap 11-13 §§
föreskrifter som anges i 9 kap 35 §§

1:4

Byggavdchef

Besluta om tidsbegränsat bygglov, i de PBL 9 kap 33 §§
fall åtgärden om tillfällig användning
eller om åtgärden inte innebär stor
påverkan på omgivningen

1:2

Byggavdchef

Besluta om bygglov inom ramen för de PBL 9 kap 2 § och 16 kap
föreskrifter som anges i PBL 9 kap 3-9 7 §
och 30-32 §§.

Lika 1:10

1:5

Byggavdchef
Lika 1:12

Avgöra en ansökan om lov eller
förhandsbesked i befintligt skick om
handlingarna trots föreläggande inte
kompletterats
Bevilja bygglov inom ramen för de
föreskrifter som anges i PBL 9 kap 3-9
§§ och 30-32 §§.

PBL 9 kap 22 §

PBL 9 kap 10 §

1:6

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

1:7

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Bevilja rivningslov inom ramen för de
föreskrifter som anges i 9 kap 34 §§.

1:8

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Besluta om marklov inom ramen för de PBL 9 kap 11-13 §§
föreskrifter som anges i 9 kap 35 §§

1:9

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Besluta om lov för åtgärder som inte
kräver lov, om den som avser vidta
åtgärder särskilt begär att få sin
ansökan prövad.
Bevilja tidsbegränsat bygglov, i de fall
åtgärden har stöd i en detaljplanbestämmelse om tillfällig användning
eller om åtgärden inte innebär stor
påverkan på omgivningen.
Förelägga sökande om lov eller
förhandsbesked att komplettera
ofullständig ansökan inom viss tid.

1:10 Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

1:11 Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

1:12 Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap 2 § och 16 kap
7 § samt PBF 6 kap 1-4 §§.

PBL 9 kap 14 §

PBL 9 kap 33 §§

PBL 9 kap 22 § första stycket

Besluta att avvisa en ansökan om lov
PBL 9 kap 22 § andra stycket
eller förhandsbesked ifall föreläggande 13 kap 6 § rättegångsbalken
enligt PBL 9 kap 22 § första stycket
inte följs (ofullständig ansökan) samt
avvisa en ansökan då litispendens
råder.( Litispendens är ett ursprungligen latinskt
uttryck som vi bibebållit för det förhållandet att ett
mål redan pågår om samma sak. Om litispendens
föreligger ska mål nr 2 avvisas.

1:13

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

)

Besluta om villkorsbesked

PBL 9 kap 19 §

1:14 Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

1:15 Bygglovshandläggare

1:16 Byggavdchef

Besluta att samordning med miljöavdelningen inte ska ske om det finns
särskilda skäl (avser åtgärder som
måste anmälas till kommunen med
stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken).
Avvisa strandskyddsärenden där
bedömningen är att det inte krävs
strandskydd enligt Miljöbalken 7:15
och 7:16

PBL 9 kap 24 § andra stycket

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

PBL 9 kap 27 §

Beslut att med startbesked godkänna
att en åtgärd får påbörjas och att i
startbesked bland annat:
- fastställa kontrollplan,
- bestämma de villkor som behövs för
att få påbörja åtgärderna,
- bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning om det behövs,
- bestämma vilka handlingar som ska
lämnas inför beslut om slutbesked.
Beslut att ge startbesked om det enligt
PBL 10 kap 14 § inte behövs något
tekniskt samråd och om startbesked
inte redan getts i beslut om lov.
Förelägga byggherren att komplettera
de handlingar som behövs för prövning
av startbesked (avser ärende som inte
behöver tekniskt samråd)
Beslut att förelägga sökande att inom
viss tid komplettera en ofullständig
anmälan av anmälningspliktig åtgärd
enligt PBF 6 kap 5 §, vid äventyr att
anmälan annars kan komma att
avvisas eller avgöras i befintligt skick.

PBL 10 kap 23-24 §§

MB 7:15-16

2
Genomförande av bygg-,
rivnings- och
markåtgärder
2:1

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

2:2

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

2:3

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

2:4

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Avvisa anmälan om förläggandet att
komplettera handlingarna inte följs.
Besluta om slutbesked enligt 10 kap
34-37 §§. Däri ingår befogenhet att
besluta om interimistiskt slutbesked.

PBL 10 kap 22 § 1:a st 1 p

PBL 10 kap 22 § 1:a st 2 p

PBF 6 kap 10 § 1:a och 2:a st

2:5

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

PBL 10 kap 34-37 §§

2:6

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Beslut att byggnadsverk får tas i bruk
utan att slutbesked lämnats.

PBL 10 kap 4 §

2:7

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Beslut att det inte behövs någon
kontrollplan för rivningsåtgärder.

PBL 10 kap 18 § 2 st

2:8

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

PBL 10 kap 29 §

2:9

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Besluta om kompletterade villkor för
bygg- och rivningsåtgärder eller för
kontrollen.
Beslut att utse en ny kontrollansvarig
om en tidigare kontrollansvarig lämnat
sitt uppdrag.

PBL 10 kap 13 §

2:10 bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

2:11 Byggnadsinspektör

Beslut om att färdigställandeskydd,
enligt lag (2014:227) om
färdigställandeskydd, inte behövs

Lag om färdigställandeskydd 3 §

Besluta att utse annan
PBL 11 kap 34 §
funktionskontrollant om tidigare
funktionskontrollant som avses i PBL 8
kap 25 § (ventilationskontroll)
åsidosätter sina skyldigheter.

3
Tillsyn och ingripande
3:1

Ordförande

3:2

Ordförande

3:3

Ordförande

3:4

Byggavdchef

3:5

Byggavdchef

3:6

Byggnadsinspektör
bygglovshandläggare

Besluta om lovföreläggande, det vill
säga föreläggande att ansöka om lov
ifall åtgärd som kräver lov utförts utan
lov.
Förelägga ägare av byggnadsverk att
inom viss tid ge synpunkter på ett
övervägande att uppdra åt sakkunnig
att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala.
Beslut att entlediga kontrollansvarig
som åsidosatt sina skyldigheter och
efter förslag av byggherren besluta om
ny kontrollansvarig
Beslut att begära biträde av
polismyndigheten för att få tillträde
enligt PBL 11 kap 8 §.
Beslut att ansöka om handräckning
hos Kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt PBL 11 kap 8 § när
någon har underlåtigt att utföra arbete
eller vidta en åtgärd som har förslagits
med stöd av PBL 10 kap 19, 21-22 §§.
Förelägga den som är ansvarig för
nedskräpning inom i anspråktagen
tomt eller eftersatt underhåll av
tomtplatsatt i ordningställa platsen
samt vidta erfoderliga åtgärder.

PBL 11 kap 17 §

PBL 11 kap 18 §

PBL 11 kap 35 §

PBL 11 kap 9 §

PBL 11 kap 39 §

PBL 11 kap 19 §

(Ej förenat med vite)

3:7

Byggnadsinspektör
bygglovshandläggare

Förelägga fastighetsägaren på vilken
det vidtagits en åtgärd i strid mot
denna lag att rätta det utförda.
(ej förenat med vite)

PBL 11 kap 20 §

3:8

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Avge ingripandebesked inom ramen
för föreskrifterna i 11 kap 7 § PBL och
redovisa om det i fråga om ett visst
byggnadsverk vidtagits någon åtgärd
som motiverar ett ingripande.

PBL 11 kap 7 §

Ingripandebeskedet ska ges när någon
begär det.

3:9

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

3:10 Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

3:11 Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

3:12 Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

3:13 Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Förbjuda fortsatt arbete eller åtgärd,
även om förbudet förenas med vite.
Grunderna anges i 11 kap 30-32 §§
PBL; uppenbar fara för människors liv
och hälsa, uppenbart lagstridigt eller
bryter mot väsentlig del av
kontrollplanen.
Förbjuda användning av byggnadsverk
som har brister som kan äventyra
säkerheten, även förbud som förenas
med vite.
Förbjuda användning av
byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked.
Avgöra och avföra ärende där det är
uppenbart att inget ingripande enligt
11 kap krävs.
Beslut att lämna anmälan om enkelt
avhjälpa hinder utan åtgärd.

PBL 11 kap 30-32 §§

PBL 11 kap 33 § 1 st

PBL 11 kap 33 § 2 st

PBL 11 kap 5 §

PBL 8 kap 2 § andra stycket

Godkänna föreslagna åtgärder
avseende enkelt av hjälpta hinder

4
Beslut enligt Plan- och
byggförordningen med
mera
4:1

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Besluta om särskild besiktning av
hissar och andra motordrivna
anordningar.
Besluta om längre besiktningsintervall
eller anstånd med besiktning av hissar
med mera enligt PBF 3 kap 18-19 §§

PBF 8 kap 8 § och 5 kap 9 §

4:2

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

4:3

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Besluta om användningsförbud för
hissar med mera med tillämpning av
bestämmelserna i PBF 3 kap 4-5 §§.

4:4

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

4:5

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Besluta om föreläggande (utan vite)
mot ägare till byggnader som inte
fullgör sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av ventilationssystem.
Besluta om senareläggning av
BFS 1991:36, 4 §
besiktningssynpunkt om det finns
särskilda skäl (ventilationssystem)

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (BFS 1994:25 H1
med ändring i BFS 2006:26
H10) om hissar och andra
motordrivan anordningar.
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (BFS 1994:25 H1
med ändring i BFS 2006:26
H10) om hissar med mera.
PBF 5 kap 1-7 §§ och 3 kap
(samt 11 kap 19-20 §§ PBL)

4:6

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns skärskilda
skäl och byggnadsprojektet ändå kan
bli tekniskt tillfredställande och det inte
finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt.

Boverkets byggregler BFS
1993:57, BBR 1:22 samt
Boverkets föreskrifter om
tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder), BFS 2010:28, EKS
7, 2 §.

Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). Därvid rätt att
begära att ärendet hänskjuts till miljöoch byggnadsnämnden för prövning.
Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutsättning enligt
fastighets-bildningslagen och därvid
avsäga nämndens rätt till
överklagande för att möjliggöra snabbt
laga kraft vinnande av förrättningsbeslut.
Beslut att påkalla fastighetsreglering
som behövs för att mark och vatten
ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt.
Företräda miljö- och
byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten enligt
anläggningslagen (1973:1149).
Godkänna beslut eller åtgärd enligt
anläggningslagen.

FBL 4 kap 25-25a §§

Företräda miljö- och
byggnadsnämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten enligt
ledningsrättslagen (1973:1144)
Godkänna beslut eller åtgärd enligt
ledningsrättslagen.

LL 21 §

5
Beslut enligt
fastighetsbildningslagen
med flera
5:1

Byggavdchef

5:2

Byggavdchef

5:3

Byggavdchef

5:4

Byggavdchef

5:5

Byggavdchef

5:6

Byggavdchef

5:7

Byggavdchef

6
Yttrande i ärenden enligt
PBL eller annan
speciallagstiftning
6:1

Ordförande

6:2

Ordförande med godkännande
av första och andre ordförande.

Avge yttrande till domstol eller annan
överprövandemyndighet i ärenden där
beslut fattats av förvaltningen på
delegation.
Avge yttrande till domstol eller annan
överprövandemyndighet i ärenden där
beslut fattats av nämnden.

FBL 15 kap 11 §

FBL 5 kap 1 § tredje stycket

AL 12 och 23 §§

AL 30 §

LL 28 §

6:3

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

Avvisa strandskyddsärenden där
bedömningen är att det inte krävs
strandskydd enligt Miljöbalken 7:15
och 7:16

6:4

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör

Avge yttrande angående detaljplan
och områdesbestämmelser där enkelt
planförfarande tillämpas.

6:5

Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör

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

MB 7:15-16

Övriga ärenden
4) Ett delegationsuppdrag får enligt 12 kap 6 § PBL inte omfatta befogenhet att:
a. avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse
b. i andra fall än som avses i 11 kap 30-33 §§ PBL besluta föreläggande eller
förbud som förenas med vite.
c. besluta föreläggande som förenas med en upplysning om att den åtgärd som
föreläggande avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg
på bekostnad av den som föreläggande riktas mot, eller
d. avgöra frågor om byggsanktionsavgifter enligt 11 kap PBL.
5) Delegering av beslut gäller således inte åtgärder som inte föregåtts av planläggning
om de:
a. är av stort allmänt intresse eller enskilt intresse
b. är av stor betydelse för stadsbilden
c. kan medföra betydande miljöpåverkan.
6) Vid beslut om bygglov och marklov får delegat medge:
a. liten avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser enligt PBL 9 kap 31
§ och 35 § andra stycket.
b. Undantag från 39 § byggnadsstadgan, då den enligt PBL´s
övergångsbestämmelse gäller som planbestämmelse.
c. byggnation av byggnader upp till 2 500 kvm/bruttoarea.
7) Delegationsrätt finns till bygglovhandläggare och byggnadsinspektör om ärendet
föregåtts av förhandsbesked utanför planlagt området.

Kart- och GIS-avdelningens delegation
Nr Delegat

Ärende

Författning/lagrum

1
Lägenhetsregister
1:1

Handläggare/mätningsingenjör/GI Rätt att fatta beslut om
S-ingenjör Kart och GIS
belägenhetsadress och
lägenhetsnummer.

10-11 §§ Lag om
lägenhetsregister (2006:378).

1:2

Handläggare/mätningsingenjör/GI Rätt att åsätta närmast lediga nummer. Lag (2006:378) om
S-ingenjör Kart och GIS
lägenhetsregister och
förordning (SFS 2007:108) om
lägenhetsregister.

Förkortningar lagstiftning/förordning:
Al
AF
BBR
BFS
DL
FBL
FAPT
FAOKL
FMH
FMBK
FAM
FL
EG 853/2004

EG 854/2004

EG 882/2004

KL
LBFF
LL
LMF
LML
MB
MT
MPF
NFS 2003:24
SNFS 1997:2
PBF
PBL
SSF
SSL

Anläggningslagen (1973:1149)
Avfallsförordningen (2011:927)
Boverkets byggregler
Boverkets författningssamling (BFS 2011:7)
Delgivningslagen (2010:1932)
Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken
Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Förvaltningslagen (1986:223)
EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG 853/2004)
EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel (EG) 854/2004
EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll av produkter
av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djur- hälsa och djurskydd (EG 882/2004)
Kommunallag (1991:900)
Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring
Ledningsrättslagen (1973:1144)
Livsmedelsförordningen (2006:804)
Livsmedelslagen (2006:804)
Miljöbalken (1998:808)
Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska
bekämpningsmedel
Plan- och byggförordning (2011:338))
Plan- och bygglagen (2010:900)
Strålsskyddsförordningen (1998:293)
Strålskyddslagen (1998:220)

