Bilaga till SBN § 72/20
Bilaga 1

Myndighetsbeslut inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Allmänna bestämmelser för delegeringen enligt tabell 15
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta:
•

att bifalla eller avslå en ansökan,

•

att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,

•

att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som
anges i särskilda bestämmelser 1,

•

att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta:
•

att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att
bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 §
MB),

•

att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak,

•

att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan
anledning).

Delegation till LI och MI avser även handläggare från annan kommun som nämnden har avtal om tillsyn med, i de ärenden
som de handlägger på uppdrag ECM i Sjöbo kommun.

Tabell 15
Punkt

Arbetsområde

M

Miljöbalkens
område 2

M.1

Allmänna
hänsynsregler m.m.,
MB 2 kap.

M.1.1

M.2
M.2.1

M.2.2

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat
beslutsunderlag, MB 6 kap.
Yttranden

Lagrum

Beslut

Delegat

MB 2 kap.
2-9 §§ och
MB 26 kap.

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av
de allmänna hänsynsreglerna.

MI

MB 6 kap. 4 §

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning.

ECM

MB 6 kap. 5 §

Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av
utökat samråd om betydande miljöpåverkan.

ECM

1
Det kan t.ex. handla om tidsbegränsning av tillstånd (16 kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk även om det inte har vunnit laga
kraft (19 kap. 5 § 12 och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning eller värmepump inte får tas i anspråk förrän den har besiktigats och
godkänts (18 § FMH) eller om att beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB) etc.
2
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter och kommuner samt EU:s regelverk inom
miljöbalkens tillämpningsområde. De förordningar och andra föreskrifter som kan vara aktuella ange inte i rubrikerna, utan ärenden enligt
sådana bestämmelser sorteras under respektive kapitel i miljöbalken.
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3

M.2.3

MB 6 kap. 8 §,
FMKB 12 §

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning
som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett
mål eller ärende.

ECM

M.2.4

MB 6 kap.
12-14 §§ och
FMKB 8 §

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

ECM

MB 7 kap. 22 §
första
respektive
andra styckena

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i
vattenskyddsföreskrifter som kommunen har
meddelat eller om dispens från sådana
vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda
skäl för det.

ECM

M.3

Skydd av områden, MB 7
kap.

M.3.1

Tillstånds- och
dispensbeslut

M.3.2

MB 7 kap. 22 § Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från
tredje stycket
vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har
första meningen meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden. 3

ECM

M.3.3

MB 7 kap 18b § Besluta i ärende om dispens gällande
strandskyddet.

MI

M.3.4

Anmälan

MB 7 kap. 22 §
tredje stycket
andra
meningen

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

MI

M.3.5

Tillsyn

MB 7 kap
MTF 2 kap. 9 §

Besluta i tillsynsärende gällande områden eller
djur- eller växtart över vilka kommunen har tillsyn.

ECM

M.4

Miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, MB 9 kap.

M.4.1

Yttrande

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

Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol vid prövning av ansökan om
miljöfarlig verksamhet.

MI

M.4.2

FMH 22 § och Avge yttrande till länsstyrelsen i
26 §
anmälningsärende angående mindre ändring av
MPF 1 kap. 10- tillståndspliktig verksamhet.
11 §§

MI

M.4.3

SJVFS 2006:84 Anvisa plats för nergrävning av häst
2 kap. 27§

MI

Se om dessa frågor bl.a. prop. 2001/02:65 s. 41

2(14)

Bilaga till SBN § 72/20
Bilaga 1
M.4.4

Tillstånds- och
dispensbeslut

FMH 13 § första Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
stycket 1
avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

MI

M.4.5

FMH 13 § första Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
stycket 2
vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

MI

M.4.6

FMH 13 § fjärde Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan
stycket
avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett
är ansluten inom de delar av kommunen där
tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter.

MI

M.4.7

FMH 17 § första Besluta i ärende om tillstånd till värmestycket andra
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
meningen, 40 § ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter.

MI

M.4.8

FMH 39 §

MI

M.4.9

FMH 40 § första Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
stycket, 42 §
inrätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd
eller anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

M.4.10

MB 9 kap. 12 §, Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att MI
FMH 40 § första sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet
stycket, 42 §
inom eller intill område med detaljplan eller annat
tätbebyggt område där tillstånd eller anmälan
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

M.4.11

MB 9 kap. 12 §,
FMH 40 § första
stycket 5, lokala
föreskrifter
för att skydda
människors
Lokala
föreskrifter
för att skydda
människors
hälsa och miljön

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
ordna ett upplag inom vissa områden för att
skydda ytvattentäkter och enskilda
grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs
enligt kommunens lokala föreskrifter

MI

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

MI

M.4.13

MB 19 kap. 5 §
punkt och 22
kap. 28 §

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet
ska gälla även om det överklagas.

MI

M.4.14

MB 22 kap. 25
§

Besluta om villkor av mindre betydelse som
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa

ECM

FMH 13 §
andra stycket

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

MI

M.4.12

M.4.15

Anmälan

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

MI
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M.4.16

FMH 14 §

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

MI

M.4.17

FMH 37 §

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller
annan upplagsplats för djurspillning inom område
med detaljplan

MI

M.4.18

FMH 38 §

Besluta i ärende om anmälan om att driva eller
arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH

MI

MB 9 kap. 9 §

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för
bekämpning av ohyra och andra skadedjur.

ECM

MB och
tillhörande
föreskrifter

Besluta i andra tillsynsärenden angående
hälsoskyddet

MI

FMH 28 §

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada

MI

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

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
allvarlig miljöskada

MI

M.4.19

Tillsyn

M.4.20

M.5

Verksamheter som orsakar
miljöskador, MB 10 kap.

M.5.1

Tillsyn

M.5.2

M.5.3

Anmälan

FMH 28 §

Besluta i anmälningsärende om
MI
avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad
risk för spridning eller exponering av
föroreningarna

M.5.4

Yttrande

FMRO 3 §

Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd
avseende förklaring av område som
miljöriskområde

ECM

M.6

Vattenverksamhet,
MB 11 kap.

M.6.1

Tillstånd

MB 22 kap. 25
§ tredje stycket

Besluta om villkor av mindre betydelse som
miljödomstol i beslut om tillstånd till
vattenverksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten
att fastställa

ECM

M.6.2

Yttrande

MB 11 kap.
Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av
9a-b och 13 §§, vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller markoch miljödomstol i ärende om tillstånd för
FVV 21 §
markavvattning.

ECM
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M.7

Jordbruk och annan
verksamhet, MB 12 kap.

M.7.1

Yttranden

MB 12 kap. 6 §
och FAS 9 §

Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för
samråd.

MI

FMJ 9 §

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
dispens för djurhållning och gödselhantering

MI

MB 12 kap.
11 § och
26 kap. 11 §

Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller
ECM
stängselgenombrott/dikesgenombrott dock inte om
beslutet innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras (jfr. 31 kap. 11 miljöbalken).

M.7.4

MB 12 kap. 6 §

Besluta i tillsynsärende angående verksamhet
eller åtgärd som kan väsentligt ändra eller skada
naturmiljön, dock inte om beslutet innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras,
(jfr. 31 kap. 4 § 5 p. och 31 kap. 7 § miljöbalken).

ECM

M.7.5

MB 12 kap

Besluta i tillsynsärende angående skötsel av
jordbruksmark.

MI

M.7.6

SJVFS 2004:62 Besluta ifråga om undantag enl 36§ Statens
36§
jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring

MI

MB 14 kap. 9 §
tredje stycket

Besluta avge yttrande i ärende om dispens från
förbud att sprida kemiska och biologiska
bekämpningsmedel över skogsmark.

MI

MB 14 kap.

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

MI

SFS 2014:425
2 kap 40 §,
NFS 2015:2

Besluta i ärende om tillstånd till spridning av
kemiska bekämpningsmedel/användning av
växtskyddsmedel

MI

SFS 2014:425
2 kap 39 §

Meddela dispens från förbudet

MI

SFS 2014:425,
NFS 2015:2

Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska
bekämpningsmedel/användning av
växtskyddsmedel

MI

M.7.2

M.7.3

M.8
M.8.1

Tillsyn

Kemiska produkter och
biotekniska organismer,
MB 14 kap.
Yttrande

M.8.2

M.8.3

Tillstånds- och
dispensbeslut

M.8.4

M.8.5

Tillsynsärenden
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M.8.6

NFS 2015:3
4 kap 4 §

Meddela undantag

MI

M.8.7

NFS 2017:5

Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor

MI

M.8.8

SFS 2016:1128 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om
anläggningar som innehåller fluorerade
växthusgaser.

MI

M.8.9

FPCB 18 §

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

MI

M.8.10

MTF 2 kap. 19
§ 5-9, 2 kap
31§ 5-6 och
samt 2 kap 3233 §§

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

MB 15 kap. 19,
20, 24 och 25
§§

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa avfall.

MI

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för
kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse,
förskolor, skolor etc.

MI

M.9

Avfall och producentansvar,
MB 15 kap.

M.9.1

Tillstånds- och
dispensbeslut

M.9.2

M.9.3

Lokala
renhållningsföreskrifter

Besluta i ärende om tillstånd, dispens eller
undantag gällande hushållsavfall.

MI

M.9.4

Lokala
renhållningsföreskrifter

Besluta om tillstånd, dispens eller undantag om
synnerliga skäl föreligger.

ECM

MB 15 kap.
31 §

Begära uppgifter av den som i yrkesmässig
verksamhet ger upphov till eller omhändertar
annat avfall än hushållsavfall och meddela
föreläggande om sådan uppgiftsskyldighet.

ECM

M.9.5

Tillsyn

6(14)

Bilaga till SBN § 72/20
Bilaga 1
M.9.6

Yttrande

AF 36 §

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om
tillstånd till yrkesmässig transport av avfall och
farligt avfall.

MB 15 kap.
AF

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om
MI
särskilt tillstånd till transport av eller mellanlagring,
återvinning eller bortskaffande av farligt avfall.

AF 45 §

Besluta i ärende om anmälan om kompostering
eller annan återvinning/annat bortskaffande om
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall.

MI

MB 26 kap. 9 §

Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i
ärenden som nämnden ansvarar för.

MI

M.10.2

MB 26 kap.
13 §

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

MI

M.10.3

MB 26 kap.
15 §

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som
meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m.
till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

MI

M.10.4

MB 26 kap.
17 §

Besluta att begära verkställighet hos
kronofogdemyndigheten och meddelat
föreläggande eller förbud enligt 26 kap. 9-13 §§ ej
blir åtlytt.

ECM

M.10.5

MB 26 kap.
18 §

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.

ECM

M.10.6

MB 26 kap.
19 § tredje
stycket

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

M.10.7

MB 26 kap.
21 §

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

MI

M.10.8

MB 26 kap.
22 §

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.

MI

M.9.7

M.9.8

Anmälan

Lokala
renhållningsföreskrifter
M.10

Tillsyn, MB 26 kap.

M.10.1

Tillsyn

MI
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M.10.9

MB 26 kap.
22 § första
stycket

Besluta att föreskriva att undersökning av
verksamhet och dess verksamhet i stället ska
utföras av någon annan och utse någon att göra
sådan undersökning, om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 100 000 kronor.

MI

M.10.10

MB 26 kap.
22 § tredje
stycket

Besluta om att förena beslut om undersökning
med förbud att överlåta berörd fastighet eller
egendom till dess undersökningen är slutförd.

MI

M.10.11

MB 26 kap.
26 §

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

MI

M.10.12

FMH 40 §
tredje stycket

Meddela föreskrifter om begränsningar av eller
villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig
plats om det behövs för att hindra att olägenheter
för människors hälsa uppkommer

ECM

MB 24 kap. 8 §

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

MI

M.11
M.11.1

M.12

Tillstånds giltighet,
omprövning m.m,
MB 24 kap.

Avgifter, MB 27 kap.

M.12.1

MB 27 kap. 1 §, Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn MADM, MI
Kommunens
enligt kommunens taxa om avgifter inom
taxa
miljöbalkens tillämpningsområde.

M.12.2

Kommunens
taxa

Besluta om nedsättning av avgift eller
efterskänkande av avgift i enskilda fall enligt vad
som föreskrivs i kommunens taxa.

ECM

M.12.3

FAPT 9 kap. 5
§

Bestämma att beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas.

ECM

M.13.1

MB 28 kap. 1
och 7 §

Besluta att meddela förbud att rubba eller skada
mätapparat eller liknande utrustning som behöver
sättas ut vid undersökningar.

MI

M.13.2

MB 28 kap. 1, 6
och 8 §§
MB 31 kap.
10 §

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

MI

M.13

Tillträde m.m., MB 28 kap.
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L

Livsmedelsområdet
m.m.

L.1

Livsmedelslagen

L.1.1

Kontroll

LL 22 §

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan LI
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.
LI

L.1.2

LL 24 § första
och andra
stycket.
LF 34 §

L.1.3

LL 24 §

Beslut att ta hand om en vara som
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
avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt
22 §, om föreläggande eller förbudet inte följs.

LI

L.1.5

LL 25 §

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.

LI

L.1.6

LL 26 §

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.

ECM

L.1.7

LL 27 §

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

LI

L.1.8

LL 33 §

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

LI

LF 8 §

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt
med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av
livsmedelshygieniska skäl.

LI

3-6 §§ FAOKL,
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens
taxa

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

LI

L.2

Livsmedelsförordningen

L.2.1

Kontroll

L.3

Förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter
Anmälan/Kontroll

L.3.1
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L.3.2

L.3.3

Kontroll

L.3.4

L.4

Lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter

L.4.1

Kontroll

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

ECM

FAOKL 11 §,
art. 28 EG
882/2004

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

LI

FAOKL 18 §,
Kommunens
taxa

Besluta om avgift för kontrollmyndighetens
bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar
och vilthanteringsanläggningar.

LI

LFAB 23 §
FFAB 12 §

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan MI, LI
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 EGbestämmelserna
Besluta att ta hand om en vara samt – om
ECM
förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra
varan på ägarens bekostnad, om varans värde
kan antas understiga 100 000 kronor

L.4.2

LFAB 25 §

L.4.3

LL 27 §
LFAB 27 §

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

MI, LI

L.4.4

LFAB 33 §

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

MI, LI

FAOKF 3-6 §§
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens
taxa

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 4 av
foderföretagare och företagare som befattar sig
med animaliska biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift.

MI, LI

L.5.2

FAOKF 11 §,
Kommunens
taxa

Besluta om att sätta ned eller efterskänka
avgiften.

ECM

L.5.3

FAOKF 12 §,
art. 28 EG
882/2004

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

MI, LI

L.5

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

L.5.1

Anmälan/kontroll

L.6

4

FAOKL 10 §,
Kommunens
taxa

Kontrollförordningen (EG)
882/2004 om offentlig
kontroll

För kommuner som inte har en risk- och erfarenhetsbaserad taxa, kan istället t.ex. ordet ”inklassning” väljas här.
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Bilaga till SBN § 72/20
Bilaga 1
L.6.1

Anmälan

EG 882/2004
Besluta i ärende om registrering av
Art. 31.1 a
livsmedelsanläggning
och b,
EG 853/2004
Art 4,
LF 23 §,
LIVSFS 2009:5
11-11a §§

LI

L.6.2

Tillstånd

EG 882/2004
Art. 54.2 d

Besluta om tillstånd till att livsmedel används för
andra ändamål än de som de ursprungligen var
avsedda för.

LI

L.6.3

Kontroll

EG 882/2004
Art. 18

Besluta om att omhänderta en sändning av
livsmedel till dess kontrollmyndigheten erhållit
resultat av offentlig kontroll vid misstanke om
bristande efterlevnad m.m.

ECM

EG 882/2004
Art. 19.1

Beslut om omhändertagande av livsmedel från
tredjeländer som inte överensstämmer med
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt
beslut om att

ECM

L.6.4

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
Besluta
om att omhänderta sändning av livsmedel

L.6.5

EG 882/2004
Art. 19.2

L.6.6

EG 882/2004
Art. 54.2 a

Besluta om sanering eller andra åtgärder som
anses vara nödvändiga för att se till att livsmedel
är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs.

LI

L.6.7

EG 882/2004
Art. 54.2 b

Besluta om att begränsa eller förbjuda
utsläppande av livsmedel på marknaden och
import och export av livsmedel.

LI

L.6.8

EG 882/2004
Art 54.2 c

Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras
tillbaka från marknaden och/eller destrueras.

LI

L.6.9

EG 882/2004
Art. 54.2 e

Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga
hela eller delar av det berörda företaget under en
lämplig tidsperiod.

LI

i avvaktan på destruktion eller vidta andra
lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att
skydda människors och djurs hälsa
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt 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 omhändertas och att det därefter
antingen destrueras eller återsänds i enlighet med
art. 21.

ECM
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Bilaga till SBN § 72/20
Bilaga 1
L.6.10

EG 882/2004
Art. 54.2 g

Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för
sändningar från tredje länder.

LI

L.6.11

EG 882/2004
Art. 54.2 h

Besluta om andra åtgärder som anses vara
motiverade.

LI

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

LI

L.7
L.7.1

Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten
(LIVSFS 2005:10)
Kontroll
SLVFS 11 §
2001:30,
omtryck LIVFS
2017:2

Ö

Övrigt

Ö.1

Alkohollagen
Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som LI
handahar alkoholärenden.

Ö.1.1

Ö.1.2

AL 9 kap
15, 19§§

Besluta i tillsynsärenden enligt alkohollagen
LI
avseende folköl i detaljhandeln som behövs för att
lagen eller en föreskrift som meddelats
med stöd av lagen ska följas

Ö.1.3

AL 8 kap
10 §

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa
för tillsyn enligt alkohollagen

LSBGS 12 §

Besluta om föreläggande eller förbud som behövs MI

Ö.2

Lagen med särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning och
skyltning

Ö.2.1

Ö.2.2

Ö.3
Ö.3.1

LI

Avge yttrande till länsstyrelsen.

MI

Begära upplysning eller handlingar som
behövs för tillsynen

LI

Lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
LHRL 21 §
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Bilaga till SBN § 72/20
Bilaga 1
Ö.3.2

LHRL 21 §

Rapportera och avge yttrande till
Läkemedelsverket

LI

Ö.3.3

LHRL 23 §

Besluta att debitera avgift enligt kommunens
taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel

LI

Ö.4.1

SML 6 kap.
7§

Besluta om åtgärder med stöd av miljöbalken,
livsmedelslagen m.m., när det är av betydelse för
smittskyddet för människor.

MI, LI

Ö.4.2

SML 6 kap.
10 §

Lämna upplysningar till smittskyddsläkaren om
denne i ett enskilt fall begär det och behöver det
för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt
smittskyddslagen

MI, LI

Ö.5.1

SSL 31 §, SSF
16 §§

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

MI

Ö.5.2

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

Besluta i ärende om solarier inom nämndens
ansvarsområde
- med anledning av anmälan av verksamhet i
vilken solarium upplåts till allmänheten
- i övrigt

MI

Ö.5.3

SSF 16 a §,
Kommunens
taxa

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

MI

Ö.4

Ö.5

Ö.6

Smittskyddslagen

Strålskyddslagen

Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter
TLTP 6 kap. 2 § Beslut om föreläggande utan vite avseende
och 7 kap. 9
skyltning av rökfria miljöer
och 12 §§

Ö.6.1

Ö.7

Vissa övriga ärenden
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande
bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder

Ö.7.1

Ö.7.2

LI

STF 69 §

ECM

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd MI
för att inrätta hem för vård och boende som drivs
av en enskild eller sammanslutning
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Bilaga till SBN § 72/20
Bilaga 1
Ö.7.3

OL

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om
ECM
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar,
bullrande verksamheter och liknande
verksamheter

Ö.7.4

LHP

Avge yttrande till polismyndighet i ärende om
tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse

Ö.7.5

Tillsynslagen
21 §

Efter medgivande av polismyndigheten besluta att MI
avliva katt, som med skäl kan antas vara övergiven
eller förvildad, inom planlagda områden

Ö.7.6

JL 10 §
JF 26 §

Besluta om jakt och skyddsjakt för efterhållande av MI
skadedjur inom planlagda områden (10§ jaktlagen
26§ jaktförordningen).

Ö.7.7

Yttrande till andra statliga och kommunala
myndigheter som inte finns reglerade i denna
delegationsordning.

MI

ECM
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