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Delegeringsförteckning
Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 14 december 2015, 110 §.
Reviderad den 18 april 2016 41 §.
-----------------------------------------Ordföranden
Ordföranden får besluta i följande ärenden om de är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 36 § kommunallagen):
1. Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens beslut eller
avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister.
2. Besluta om förelägganden och förbud med vite eller förordna om rättelse på
den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas
samt ansöka om verkställighet eller särskild handräckning enligt 26 kap. 17 §.
Förvaltningschefen
att befullmäktiga miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson eller den Stefan
Andersson i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,
att i alla de fall, då miljö- och hälsoskyddsnämndens rätt ifrågakommer vid
samtliga över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter
väcka, utföra, fullfölja och bevaka miljö- och hälsoskyddsnämndens talan,
att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då miljö- och hälsoskyddsnämndens
rätt kan vara ifråga, densamma iaktta och bevaka,
att på miljö- och hälsoskyddsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av varje slag.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att, med förbehåll
som följer av kommunallagen fatta beslut på nämndens vägnar i ärendegrupper
som anges nedan.
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Delegationsbeslut får inte fattas i ärende som avser:
a) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell
natur eller av större vikt
b) yttranden i ärenden av principiell natur eller av större vikt
c) framställning eller yttrande till fullmäktige
d) yttrande med anledning av överklagande av beslut fattade av nämnden i dess
helhet
e) verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad
f) verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
I fråga om protokollföring, protokollets innehåll och justering ska i tillämpliga
delar gälla vad kommunallagen föreskriver. Beträffande jäv gäller
bestämmelserna i 11 § förvaltningslagen.
Delegeringsbeslut ska anmälas fortlöpande till nämnden.
Förvaltningschefen får vidaredelegera till befattningshavare på förvaltningen att
fatta beslut på nämndens vägnar.
Ärende får av delegaten överlämnas till förvaltningschefen och förvaltningschefen
får överlämna ärende för avgörande till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Definitioner:
Med förvaltningschefen avses miljö- och hälsoskyddschefen eller vid dennes
frånvaro tillförordnade miljö- och hälsoskyddschefen.
Med delegaten avses den som fattat det ursprungliga beslutet.
Delegationsrätten gäller för beslut avseende följande ärendegrupper:

Förvaltningslagen (SFS 1986:223)
•

Besluta om avvisning av för sent inkommen besvärsskrivelse (24 §).

•

Rätta beslut som till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende
innehåller en uppenbar oriktighet (26 §).

•

Ompröva beslut som är uppenbart oriktigt i det fall delegaten har fattat det ursprungliga beslutet (27 §).
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009-400)
•

Pröva begäran om att lämna ut allmän handling.

Plan- och bygglagen (2010:900)
Yttranden
• Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov, rivningslov
och marklov.
•

Avge yttrande till annan kommunal nämnd i ärende angående ny eller ändring
av planer eller program samt områdesbestämmelser där begränsat
standardförfarande och standardförfarande tillämpas och där ärendet är av
mindre vikt.

•

Avge yttrande till annan kommunal nämnd över planer och
områdesbestämmelser i samband med granskning där nämnden tidigare avgett
yttrande i samrådsskedet. Ärenden tillstyrks om nämndens synpunkter kan
anses vara tillgodosedda. I de fall där nämndens krav inte anses vara
tillgodosedda ska ärendet avstyrkas.

Ordningslagen (1993:1617)
Yttranden
• Yttranden till polisen

Miljöbalken (1998:808)
Allmänt
I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation
av rätten att ”Besluta i tillsynsärende” rätt att:
•

Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.

•

Besluta att meddela föreläggande och förbud (26 kap. 9 §).

•

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift
om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress (26 kap. 13 §).

•

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivningsregistret (26 kap. 15 §).
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•

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 (26 kap. 19 §).

•

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (26 kap. 21 §).

•

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 (26 kap. 22 § första stycket 1:a och 2:a meningen).

•

Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i
stället ska utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan undersökning (26 kap. 22 § första stycket 3:e meningen), om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 30.000 kronor.

•

Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom tills dess undersökningen är slutförd (26 kap. 22 §
tredje stycket).

•

Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller
annan utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar (28 kap. 7 §).

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
Yttranden
•

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende (6 kap. 8 § miljöbalken och 7 § i
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 1998:905)

•

Avge yttrande till verksamhetsutövare i anledning av utökat samråd med
miljökonsekvensbedömning (6 kap. 5 §).

Skydd av områden
Tillstånds/dispensbeslut
•

Besluta
i
ärende
om
tillstånd/anmälan
vattenskyddsföreskrifter (7 kap. 22 §).

och

dispens

enligt
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Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillstånds/dispensbeslut
•

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten
vattentoalett (13 § första och andra styckena i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 1998:899).

•

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning (13 § i första och andra styckena förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 1998:899).

•

Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller
länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit till
tillsynsmyndigheten att fastställa (22 kap. 25 § tredje stycket).

Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter
•

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än till vilken
vattentoalett är ansluten inom vissa delar av kommunen (13 § tredje stycket i
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899).

•

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (17 § i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899).

•

Besluta i ärende om tillstånd att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla (39 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 1998:899)
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm

•

Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att (40 och 42 §§ i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899)
a. sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område eller inom annat tätbebyggt område
b. inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
c. uppföra anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten
eller mark som värmekälla eller värmemagasin inom område där yt- eller
grundvattentäkt kan förorenas.
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Tillsynsärenden
•

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra
skadedjur (9 kap. 9 § miljöbalken och 34 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 1998:899).

•

Besluta i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet (miljöbalken och
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken).

•

Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för
högst 25 personekvivalenter (7 § miljöbalken och 12-16 §§ i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899).

•

Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar (17-19 §§ i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899).

•

Besluta i tillsynsärenden angående
a) miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A eller B,
b) miljöfarlig verksamhet som i bilaga till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C och
c) miljöfarlig verksamhet i övrigt

•

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport (26
kap. 20 §).

Yttranden m.m.
•

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

•

Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring
av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (5 § andra stycket samt 21, 22 och
26 §§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899).

•

Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov, rivningslov
och marklov.

•

Avge yttrande till annan kommunal nämnd i ärende angående ändring av
detaljplan och områdesbestämmelser samt i ärenden där enkelt planförfarande
tillämpas.
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•

Avge yttrande till annan kommunal nämnd över detaljplaner och
områdesbestämmelser i samband med utställning där nämnden tidigare avgett
yttrande i samrådsskedet.

Förorenade områden
Tillsynsärenden
•
•

Besluta i ärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden
som avses i 10 kap. (28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 1998:899).
Besluta i ärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde (10
kap. 12 §).

•

Besluta i ärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är
ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar (10 kap. 8 § första
stycket).

•

Besluta i ärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är
efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder (10
kap. 2-4 §§).

Yttranden
•

Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd avseende förklaring av område
som miljöriskområde (3§ i förordningen om miljöriskområden (1998:930).

Vattenverksamhet
Tillstånd
•

Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller
länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit till
tillsynsmyndigheten att fastställa (22 kap. 25 § tredje stycket).

Yttranden
•

Avge yttrande till mark- och miljödomstol i ärende angående tillstånd till
vattenverksamhet.

•

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående tillstånd till markavvattning.
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Täkter, jordbruksmark m.m.
Tillsyn
•

Besluta i tillsyns- och anmälningsärende angående täkt som avses i 12 kap.

•

Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller stängselgenombrott/dikesgenombrott (12 kap. 11 § och 26 kap. 11 §), dock inte om beslutet innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras (jfr 31 kap. 11 §).

•

Besluta i tillsynsärenden angående skötsel av jordbruksmark, som avses i 12
kap.

•

Medge undantag enligt 36 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Yttranden
•

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och
gödselhantering (9 § i förordningen om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915).

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillstånds/dispensbeslut
•

Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel
(NFS 2015:2).

Tillsynsärenden
•

Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel (jfr 11 §
SNFS 1997:2).

•

Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor (jfr NFS 2003:24).

•

Besluta i tillsynsärenden vid bensinstationer och annan verksamhet där
hantering sker av klass 1, 2 och 3-varor.

•

Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller HCFC, halogener och
HFC (jfr § 28 NFS 2007:846).
Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt.

•
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Yttranden
•

Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och övriga
ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska
organismer.

Avfall och producentansvar
Tillstånds/dispensbeslut
•

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall
(15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena).

•

Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga
om att transportera bort avfall (Avfallsförordningen SFS 2011:927).

•

Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i
föreskrifterna
om
avfallshantering
i
Varbergs
kommuns
(renhållningsordningen).

Tillsynsärenden
•

Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet (45 § i
Avfallsförordningen SFS 2011-927).

•

Besluta i tillsynsärenden angående:
a) hushållsavfall i övrigt
b) industriavfall
c) producentansvar
d) hantering av avfall i övrigt

•

Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller
omhändertar annat avfall än hushållsavfall (15 kap.) Avfallsförordningen SFS
2011:927) och meddela föreläggande med vite om sådan uppgiftsskyldighet.

•

Besluta i tillsynsärenden om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att
förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av
särskilda omständigheter vid hanteringen av avfall (Avfallsförordningen SFS
2011:927).

•

Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall (15 kap. 31-33 §§).

•

Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt
vidta erforderliga förebyggande åtgärder (15 kap. 30 §).
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•

Godkänna plats för nedgrävning av häst enl. 2 kap. 23, 26 §§ Statens
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:43). Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS2006:84) om befattning med
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som
kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Yttranden
•

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd och anmälan om
yrkesmässig transport och insamling av avfall ( 36, 46 och 47 §§ i
Avfallsförordningen SFS 2011:927).

•

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt tillstånd till transport av
eller mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall (36 och 42
§§ i Avfallsförordningen SFS2011:927).

Avgifter för prövning och tillsyn
•

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken (27 kap. 1 §).

•

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Sanktioner m.m.
•

Fatta beslut om miljösanktionsavgifter upp till och med 30.000 kronor (30
kap. 3 § miljöbalken 1998:808).

•

Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter,
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra
undersökningar och andra åtgärder (28 kap. 1, 6 och 8 §§, jfr 31 kap. 10 §).

•

Förelägga betalningsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring att fullgöra sin skyldighet att bidra till försäkringarna (33 kap. 4 §).

Livsmedelslagen (2006:804)
Besluta om föreläggande eller förbud som behövs för att lagen, de EGbestämmelser som kompletterats av lagen och de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna ska följas (22 §).
•

Besluta om omhändertagande av en vara som:
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1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut
på marknaden, i strid med 10 § eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, eller
2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om föreläggandet
eller förbud inte följs.
•

Besluta om förstörning av omhändertagen vara (24 §).

•

Besluta om rättelse på bekostnad av den som inte fullgör sina skyldigheter
enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna (26§).

•

Begära polismyndighetens hjälp om det på grund av särskilda omständigheter
kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen behöver tillgripas eller det annars finns
synnerliga skäl (27 §).

•

Besluta att ett fattat delegationsbeslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas (33 §).

Livsmedelsförordningen (2006:813)
•

Besluta om skyldighet för person som sysslar med livsmedelsverksamhet att
genomgå läkarundersökning (8 §).

•

Pröva frågor om godkännande av livsmedelsanläggningar eller registrera
livsmedelsanläggningar (23 §).

•

Besluta om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer
till följd av åtgärder i samband med omhändertagande av vara enligt 24 §
livsmedelslagen (34 §).

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
(SLVFS 2001:30)
•

Fastställa egenkontrollprogram samt besluta om inskränkningar i kontrollen
enligt förutsättningar som anges i paragrafen (11 §).

•

Besluta om undersökning av andra ämnen och mikroorganismer än som anges
i bilaga 2 vid misstanke att de kan förekomma i sådana halter att de kan utgöra
en fara för människors hälsa (12 §).
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•

Medge producenten undantag från skyldighet att informera konsument vid
avvikelse, av ringa betydelse, från kvalitetskrav (17 §).

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS
2005:20) H 15
•

Registrera producenter som enligt artikel 1.2 c i förordning (EG) nr 852/2004
levererar
groddar
direkt
till
konsument
eller
till
lokala
detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till konsument (6 §).

•

Registrera livsmedelsföretagare som bedriver någon av följande verksamheter:
1) verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten och
2) beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak (7 §).

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
(LIVSFS 2005:21), H 4
•

Utfärda ett bevis där det framgår vilken verksamhet registreringen avser för en
mobil anläggning som registrerats (3 §).

•

Lämna uppgifter om genomförda kontroller av verksamhet i en mobil
anläggning till kontrollmyndighet i den kommun som registrerat
anläggningen, om den är registrearad i Sverige (3b §). tillägg

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004
•

Kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen vid leverans
från andra medlemsstater genom icke-diskriminerande kontroller, t.ex. genom
att kräva rapporter om leveranser när så är absolut nödvändigt (2 avd. 1 kap. 3
artikel punkt 6).

•

Debitera företagare för de kostnader för extra offentliga kontroller som
medförts av påvisandet av bristande efterlevnad (2 avd. 6 kap. 28 artikel).

•

Tillfälligt eller permanent återkalla anläggningens godkännande (2 avd. 7 kap.
31 artikel punkt 2 e).

•

Underrätta utan dröjsmål en annan medlemsstat om bristande efterlevnad kan
få konsekvenser för den (4 avd. 37 artikel).

DELEGERING

13 (16)
Dnr:2006-000236

•

Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se
till att foder- eller livsmedel är säkra eller att foder- eller
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
följs (7 avd. 1 kap. 54 artikel punkt 2 a).

•

Begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden och import eller export av
livsmedel, foder eller djur (7 avd. 1 kap. 54 artikel punkt 2 b).

•

Övervaka och vid behov beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras
tillbaka från marknaden och/eller destrueras (7 avd. 1 kap. 54 artikel punkt 2
c).

•

Tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda
företaget under en lämplig tidsperiod (7 avd. 1 kap. 54 artikel punkt 2 e).

•

Tillfälligt eller permanent återkalla anläggningens godkännande (7 avd. 1 kap.
54 artikel punkt 2 f).

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 av
den 29 april 2004
•

Kräva att livsmedelsföretagare ska visa att de uppfyller kraven om inrättning,
genomförande och upprätthållande av ett eller flera permanenta förfaranden
grundade på HACCP-principerna (2 kap. 5 artikel punkt 4 a).

•

Registrera livsmedelsanläggning. Besluta om att upphäva registrering av
livsmedelsanläggning om förutsättningarna för registrering inte längre
föreligger pga. att verksamheten upphört eller ändrats betydande så att
ändringen kräver godkännande (2 kap. 6 artikel punkt 2).

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel; SFS
2006:1166
•

Sätta ned eller efterskänka avgiften om det finns särskilda skäl (10 §).

•

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket (11 §).

•

Besluta om avgift för godkännande och registrering (13-14 §§).

•

Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier,
styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar (18 §).
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Tobakslagen (SFS 2010:727)
•

Meddela föreläggande eller förbud (19, 19a och 20 §§).

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa
•

Besluta om åtgärder till skydd för människors hälsa vidtas i fråga om
transportmedel, bagage och annat gods samt djur (4 §).

•

Lämna uppgifter till Världshälsoorganisationen och till berörda utländska
myndigheter om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt
hot mot människors hälsa, även om uppgifterna är sekretessbelagda enligt
offentlighets- och sekretesslagen (12 §).

•

Besluta om de åtgärder mot ett fartyg som krävs för att skydda människors
hälsa om det är drabbat eller misstänks vara drabbat av ett internationellt hot
mot människors hälsa (17 §).

•

Besluta om åtgärder för att utrota insekter, råttor och andra djur som vanligen
är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk för människor (23 §).

•

Utfärda intyg om utförd sanitär åtgärd (24 §)

•

Besluta om avgift för åtgärd enligt 25 §.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa (SOSFS 2007:11)
•

Utfärda saneringsintyg efter inspektion (8 §).

•

Förlänga giltighetstiden av saneringsintyg med en månad, om en inspektion av
fartyget inte kan utföras i hamnen och det inte finns bevis för att det ombord
på fartyget finns smittämne eller något annat ämne som utgör en hälsorisk för
människor (10 §).

•

Besluta om avgift för saneringsintyg.

Smittskyddslagen (1988:1472)
•

Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder (9 §).

•

Meddela föreläggande och förbud som behövs i enskilda fall för att hindra
spridning av samhällsfarlig sjukdom (33 §).
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•

Besluta om förstöring av gång- och sängkläder, husgeråd, möbler och andra
föremål av personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur, om det behövs för
att hindra smittspridning av samhällsfarlig sjukdom (34 §)

Skogsvårdslagen (1979:429)
•

Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen angående slutavverkning, skydds
dikning och/eller naturhänsyn (14 §).

Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186)
•

Avge yttrande i ärenden om auktorisation av bilskrotare (6 §).

Begravningslagen (1990:1144)
•

Avge yttrande angående flyttning av gravsatt stoft (6 kap. 2 §).

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
•

Avge yttrande i ärenden rörande förvaring av brandfarlig vara (16 §).

Lagen om flyttning av fordon (1982:129)
•

Göra framställan till polismyndighet rörande beslut om flyttning av fordon i
vissa fall.

Strålskyddslagen (1988:220)
•

Begära upplysning eller handlingar som behövs för tillsynen (31 §).

•

Besluta om föreläggande eller förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska efterlevas (32 §).

•

Omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar eller anläggningar
för att förebygga olovligt brukande (33 §).

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
•

Besluta om avgift (3 §).

•

Besluta om nedsättning av avgift (5 §).

Alkohollagen (2010:1622)
•

Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som handhar alkoholärenden
(6 kap. 1 § och 7 kap. 8 §).

DELEGERING

16 (16)
Dnr:2006-000236

Lagen om hotell- och pensionatsrörelse (1966:742)
•

Avge yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse (2 §).

Polishandräckning
• Begära polishandräckning när så erfordras.
____________________

