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Delegationsordning för byggnadsnämnden i Sotenäs kommun 

Inledning 
Med stöd av 12 kap. 5 § plan- och bygglagen (2009:100), PBL, 6 kap. 37 § och 39 § samt 7 
kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som 
framgår av 5 kap. 27 § andra stycket, 12 kap. 6 § PBL respektive 5 kap. 38 § KL beslutar 
byggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten 
till där angivna delegater. 

Övergripande delegation 
Delegationsbeslut som avser ärenden som ingår i nedanstående områden hänvisas till 
Kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt; 

1. Arbetsgivarfrågor 
2. Ekonomiärenden 
3. Upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster 
4. Juridik, avtal, yttranden och diarium 

Förtydligande om personal- och organisationsfrågor 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och samtliga 
anställda i förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är också 
kommunens personalorgan och är därmed ytterst ansvarig för personalpolitiska frågor i 
hela organisationen. Beslut i personalfrågor är alltså delegerade av kommunstyrelsen, inte 
facknämnd, till förvaltningschefen för eventuell vidaredelegation eller direkt till beslutande 
chef. Dessa beslut ska därmed anmälas till kommunstyrelsen.  

Generell begränsning av delegeringens omfattning 
Delegeringen ger inte rätt att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat 
uttryckligen anges i denna delegationsordning.  

Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden (12 
kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § KL). 

Delegationen ger inte rätt att avgöra ärenden om lov och förhandsbesked avseende sjönära 
bebyggelse vilken är eller kan förväntas få stor betydelse för samhället eller 
kulturmiljövården. 

Ersättare för ordföranden 
Vid byggnadsnämndens ordförandes frånvaro eller förfall övergår den delegerade 
beslutanderätten enligt denna delegationsordning till byggnadsnämndens vice ordförande 
eller, i förekommande fall, annan förtroendevald som nämnden utser genom särskilt beslut. 
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Ersättare för chef 
Chef får förordna ersättare för sig själv samt för sina underställda chefer och medarbetare. 
Förordnandet får lämnas till annan chef inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Anmälan av beslut  

Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid nästkommande 
nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (12 kap. 5 § PBL, 6 kap. 40 § och 7 
kap. 8 § KL). 
Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § 
KL ska alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra stycket 
KL). 
Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa 
sammanträde med nämnden (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL). 
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska anmälas till 
förvaltningschefen (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL).

Beslut som inte ska anmälas till nämnden och krav på särskild protokollföring 
av vissa sådana beslut 
Beslut i de ärenden/ärendegrupper som fattas med stöd av delegation och som anges i 
nedanstående förteckning ska inte anmälas till nämnden. Sådana beslut ska, på delegatens 
ansvar, protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 
KL (laglighetsprövning) (12 kap. 5 § PBL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL). 

Nr. Ärendegrupp 
3.1 Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov, förhandsbesked eller 

anmälan.
3.2 Avvisning av ansökan eller anmälan när föreläggande om komplettering inte 

åtlytts.
3.4 Beslut om att samordning med miljönämnd inte ska ske.
3.5 Beslut om förlängning av tidsfristen i ärende om lov, förhandsbesked eller 

anmälan.
3.6 Beslut om att avvisa försent inkommet överklagande.
3.10 Beslut om prövning av åtgärd som inte kräver lov.
3.35 Beslut om föreläggande för byggherren att ge in de ytterligare handlingar 

som behövs för nämndens prövning i frågan om startbesked.
3.37 Beslut om att det inte behövs någon kontrollplan för rivningsåtgärder.
3.38 Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt beslut – att krav på 

omfattande ändringar av andra delar än den direkt berörda av en byggnad 
inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt.

3.39 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna i Boverkets byggregler 
om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt till-
fredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 
synpunkt.

3.40 Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats.
3.41 Besluta att utse ny kontrollansvarig.
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3.42 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och 
det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

3.43 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen.

3.44 Beslut om interimistiskt slutbesked.
3.45 Beslut om slutbesked.
3.46 Beslut om längre besiktningsintervall.
3.47 Beslut om anstånd med kontroll.
3.48 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för funktionskontroll av 

ventilationssystem.
3.52 Besluta om lovföreläggande, dock utan vite.
3.62 Beslut om byte av funktionskontrollant.
3.67 Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa för ärenden enligt PBL, även 

uttag av avgift i förskott.
4.1 Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd behövs eller 

inte för vissa åtgärder som anges i lagen.
8.6 Besluta om avgifter med anledning av prövning av fråga om tillstånd eller 

medgivande i enskilda ärenden med tillämpning av kommunens 
taxeföreskrifter.

13.1 Beslut om att fastställa belägenhetsadress.
13.2 Beslut om att fastställa lägenhetsnummer.

Förkortningar på delegater 

BNAU Byggnadsnämndens arbetsutskott PH Planhandläggare
BN ordf. Byggnadsnämndens ordförande NS Nämndsekreterare
FC Förvaltningschef AD Administratör
EC Enhetschef
BI Byggnadsinspektör TRI Trafikingenjör
BH Bygglovhandläggare TI Tillsynsinspektör
GIS GIS-ingenjör HB Handläggare 

bostadsanpassningsbidrag
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1. Kommunallagen (2017:725), KL
Nr. Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat(er) Anm. 

1.1. Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

12 kap. 5 § PBL 

6 kap. 39 § KL 

BN ordf. Även rätt att överklaga 
beslut eller dom som 
innebär en ändring av 
beslut.

1.2. Utfärdande av fullmakt att föra 
nämndens talan inför domstol, 
andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 

 BN ordf. Yttrande till högre 
instans med anledning 
av beslut som delegat 
själv har fattat får 
avges av delegaten i 
ursprungsärendet.

1.3. Överklagande av beslut eller 
dom som innebär en ändring av 
delegatens beslut. 

Delegat i det 
överklagade 
beslutet, EC, 
FV.

Överklagande efter att 
EC eller FV samrått 
med BN Ordf. 

1.4. Beslut om vidaredelegering av 
beslutanderätten till annan 
anställd i kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna 
delegationsordning delegerats till 
förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde. 

12 kap. 5 § PBL 

7 kap. 6 § KL 

FC  

1.5. Beslut om vidaredelegering av 
beslutanderätten till anställd i 
annan kommun under 
förutsättning att båda 
nedanstående kriterier är 
uppfyllda. 

1. beslutanderätten i 
ärendegruppen har 
delegerats till 
förvaltningschefen, och 

2. beslutanderätten faller inom 
ramen för sådan verksamhet 
som regleras i ett 
samverkansavtal enligt 9 
kap. 37 § KL.

12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 4–8 §§ KL 
Se även 9 kap. 37 § 
andra stycket KL 

FC  
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2. Förvaltningslagen (2017:900), FL 

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den 
bestämmelsen istället (4 § FL).

Nr. Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat(er) Anm. 

2.1. Beslut att förelägga den enskilde 
att avhjälpa en brist i en 
framställning, om bristen medför 
att framställningen inte kan 
läggas till grund för en prövning 
i sak. 

20 § andra stycket FL BI, BH, EC, 
BNAU, FC

Se dock 9 kap 22 § 
PBL och 6 kap. 10 
§ PBF. 

2.2. Beslut att avvisa en 
framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den 
inte kan tas upp till prövning. 

20 § andra stycket FL  BI, BH, EC, 
BNAU, FC 

Se dock 9 kap 22 § 
PBL och 6 kap. 10 
§ PBF. 

2.3. Beslut att avskriva ett ärende 
från vidare handläggning om en 
ansökan/framställning har 
återkallats eller frågan förfallit 
av annan anledning. 

BI, BH, EC, 
BNAU, FC 

2.4. Beslut att avslå en framställning 
om att avgöra ett ärende. 

12 § första stycket FL BI, BH, EC, 
BNAU, FC 

2.5. Beslut att begära att den som 
anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen 
av ett ärende. 

14 § första stycket FL BI, BH, EC, 
BNAU, FC 

2.6. Beslut att ett ombud eller biträde 
som är olämpligt för sitt uppdrag 
inte längre får medverka i 
ärendet. 

14 § andra stycket FL BI, BH, EC, 
BNAU, FC 

2.7. Beslut att begära att ett ombud 
styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt 
med det innehåll som framgår av 
15 §. 

15 § första stycket FL BI, BH, EC, 
BNAU, FC 

2.8. Beslut att förelägga part eller 
ombud att styrka ombudets 
behörighet genom en fullmakt 
med det innehåll som framgår av 
15 § första stycket FL. 

15 § andra stycket FL BI, BH, EC, 
BNAU, FC 

2.9. Beslut att begära att en handling 
bekräftas av avsändaren. 

21 § FL BI, BH, EC, 
BNAU, FC 
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2.10. Beslut om rättelse/ändring av 
beslut som delegaten fattat enligt 
de förutsättningar som anges i 
36–39 §§ FL. 

36–39 §§ FL BI, BH, EC, 
BNAU, FC 

2.11. Beslut att avvisa överklagande 
av beslut som kommit in för sent 
enligt vad som anges i 45 § 
första stycket andra meningen 
FL. 

45 § första stycket 
andra meningen FL 

AD, NS, FC Bestämmelser om 
överklagande-frister 
finns bl.a. i 13 kap. 
16 § PBL
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3. Ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 
anslutande författningar och föreskrifter

Information till handläggare. Beakta den generella begränsningen tidigare i dokumentet 
gällande sjönära bebyggelse. Sådana ärenden ska lyftas till BNAU. 

Beslut under handläggningen och vid överklagande av beslut 
Nr. Ärende/ärendegrupp Lagrum Delegat(er) Anm. 

3.1. Föreläggande om att avhjälpa 
brist i ansökan om lov, 
förhandsbesked eller anmälan. 

9 kap. 22 § första 
stycket PBL 

9 kap. 46 § PBLÄ 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.2. Avvisning av ansökan eller 
anmälan när föreläggande om 
komplettering inte åtlytts. 

9 kap. 22 § andra 
stycket PBL 

9 kap. 46 § PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.3. Begäran om att en ansökan om 
lov, förhandsbesked eller anmälan 
och andra sådana handlingar som 
avses i 9 kap. 21 § PBL ska vara 
utförda så att de är lämpliga för 
arkivering. 

6 kap. 9 § PBF BI, BH, EC, 
BNAU 

3.4. Beslut om att samordning med 
miljönämnd inte ska ske. 

9 kap. 24 § andra 
stycket PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.5. Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i ärende om 
lov eller förhandsbesked. 

9 kap. 27 § tredje 
stycket PBL 

EC, FC, BNAU

Planbesked och planeringsbesked 

3.6. Beslut om överenskommelse med 
sökanden att planbesked får läm-
nas senare än inom fyra månader 
från begäran om sådant besked. 

5 kap. 4 § PBL EC, FC  

3.7. Begäran om planeringsbesked. 5 kap. 10 a § PBL EC, FC  
Bygglov, rivningslov och marklov m.m.

3.8. Beslut om prövning av åtgärd som 
inte kräver lov. 

9 kap. 14 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.9. Beslut om anståndsförklaring. 9 kap. 28 § PBL EC, FC, BNAU

3.10. Beslut om förhandsbesked inom 
detaljplan. 

9 kap. 17 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

Beakta generell 
begränsning för 
sjönära läge (sid 2) 

3.11. Beslut om förhandsbesked utanför 
detaljplan. 

9 kap. 17 § PBL BNAU Beakta generell 
begränsning för 
sjönära läge (sid 2) 
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3.12. Beslut om förnyelse av tidigare 
givet förhandsbesked utanför 
detaljplan. 

9 kap. 17 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

Begreppet förnyelse 
finns inte i PBL men 
avser ärenden där 
förvaltningens 
utredning visar att 
förhållandena är 
oförändrade. 
Delegationsbeslut 
efter att EC samrått 
med Ordf.  

3.13. Beslut om tidsbegränsat bygglov. 9 kap. 33 § PBL 

9 kap. 33 a § PBL* 

BI, BH, EC, 
BNAU 

*Upphör att gälla 
den 1 maj 2023. 
lag (2017:267) 

3.14. Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov. 

9 kap. 33 § andra 
stycket PBL 

9 kap. 33 a § andra 
stycket PBL* 

BI, BH, EC, 
BNAU 

*Förlängning av lov 
som meddelats med 
stöd av 9 kap. 33 a § 
PBL får ges även 
efter den 1 maj 2023 
enligt övergångs-
bestämmelse nr. 3 
till lagen (2017:267) 

3.15. Beslut om att avslå en ansökan 
om lov eller ge negativt 
förhandsbesked i de fall det är 
uppenbart att åtgärden eller 
åtgärderna som avses inte kan 
medges. 

9 kap. 17 § PBL 

9 kap. 30 § PBL 

9 kap. 31 § PBL 

9 kap. 33–33 a §§ 
PBL 

9 kap. 34 § PBL 

9 kap. 35 § PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 

Utökad delegation 
avseende att 
delegaten kan avslå 
alla ansökningar om 
lov och 
förhandsbesked 
istället för endast de 
där delegaten kan 
besluta att bevilja en 
ansökan. Dock 
endast då det är 
uppenbart att 
ansökan inte kan 
beviljas. 
Delegationsbeslut 
efter kommunicering 
med sökanden. 

3.16. Beslut om att ett beslut om 
bygglov, rivningslov eller 
marklov får verkställas tidigare än 
fyra veckor efter att beslutet 
kungjorts enligt 9 kap. 41 a § PBL 
om ett väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse kräver det. 

9 kap. 42 a § andra 
meningen PBL 

BI, BH, EC, 
FC, BNAU 
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Bygg-, mark- och rivningslov för åtgärder inom detaljplanelagt område 

3.17. Beslut om bygglov för nybyggnad 
av en- eller tvåbostadshus som 
inte hänför sig till rad- eller 
kedjehusbebyggelse. 

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.18. Beslut om bygglov för nybyggnad 
av flerbostadshus, radhus eller 
kedjehus. 

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BNAU Radhus är småhus 
som ingår i en grupp 
bestående av minst 
tre hus som är direkt 
sammanbyggda med 
varandra. 
Kedjehus är småhus 
som ingår i en 
husgrupp där husen 
är sammanbyggda 
med varandra via 
garage, förråd eller 
annat biutrymme. 
Flerbostadshus. Om 
bostäderna inte är 
självständiga, 
byggnaden inrymmer 
fler än tre bostäder 
och det inte är 
sammanbyggda en- 
eller tvåbostadshus 
är det ett 
flerbostadshus. 

3.19. Beslut om bygglov för nybyggnad 
eller tillbyggnad för handel, 
kontor, hantverk eller industri 
med högst 2000 m² bruttoarea.  

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BI, BH, EC, 
BNAU 

Beakta generell 
begränsning för 
sjönära läge (sid 2) 

3.20. Beslut om bygglov för tillbyggnad 
av bostadshus. 

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BI, BH, EC, 
BNAU 

Som punkten är 
formulerad gäller 
den förutom en- och 
tvåbostadshus även 
radhus, kedjehus och 
flerbostadshus 

3.21. Beslut om bygglov för ny- eller 
tillbyggnad av 
komplementbyggnad. 

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.22. Beslut om bygglov för ny- eller 
tillbyggnad av kiosk, 
avloppspumpstation eller därmed 
jämförliga små byggnader. 

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BI, BH, EC, 
BNAU 
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3.23. Beslut om bygglov för en 
planenlig åtgärd som innebär att 
en byggnad helt eller delvis tas i 
anspråk eller inreds för 
väsentligen annat ändamål. 

9 kap 30 § PBL. BI, BH, EC, 
BNAU 

Gäller endast 
planenlig åtgärd.  
Beakta generell 
begränsning för 
sjönära läge (sid 2)

3.24. Beslut om bygglov för planenlig 
åtgärd som innebär att det i en 
byggnad inreds någon ytterligare 
bostad eller någon ytterligare 
lokal för handel, hantverk eller 
industri. 

9 kap 30 § PBL. BI, BH, EC, 
BNAU 

Gäller endast 
planenlig åtgärd.  
Beakta generell 
begränsning för 
sjönära läge (sid 2) 

3.25. Beslut om bygglov för ändring av 
en byggnad som innebär att 
byggnaden byter färg, 
fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar 
byggnadens yttre utseende. 

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BI, BH, EC, 
BNAU 

Observera undantag 
från krav på bygglov 
i 9 kap 5 § PBL samt 
kommunens 
möjlighet att öka 
krav på bygglov i 
detaljplan. 

3.26. Beslut om bygglov för en sådan 
åtgärd som avses i  
8 kap 8 § första stycket 2b PBL. 

BI, BH, EC, 
BNAU 

Gäller vissa krav i 
detaljplaner på att 
bygglov krävs för 
underhåll eller 
ändring inom 
kulturmiljö.

3.27. Beslut om bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta 
eller väsentligt ändra upplag eller 
materialgårdar, fasta cisterner, 
murar och plank, 
parkeringsplatser (dock inte 
ställplatser) samt 
transformatorstationer. 

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BI, BH, EC, 
BNAU 

Vid antagandet lade 
BN till att 
delegationen inte 
gäller ställplatser. 

3.28. Beslut om bygglov för att sätta 
upp, flytta eller väsentligt ändra 
skyltar och ljusanordningar. 

9 kap. 30–32 a §§ 
PBL, utom 31 och 31 
a §§ 

BI, BH, EC, 
BNAU 

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

9 kap. 34 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.30. Beslut om marklov. 9 kap. 35 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 
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Bygglov för åtgärder utanför detaljplanelagt område 

3.31. Beslut om bygglov för nybyggnad 
av fritidshus, en- eller 
tvåbostadshus som inte hänför sig 
till rad- eller kedjehusbebyggelse, 
inom ramen för bindande 
förhandsbesked samt ny- eller 
tillbyggnad av kiosk, 
avloppspumpstation eller därmed 
jämförliga små byggnader 

9 kap. 31 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

Gäller även om 
förhandsbeskedet har 
upphört och 
förvaltningens 
utredning visar att 
förhållandena är 
oförändrade. 
Delegationsbeslut 
efter att EC samrått 
med Ordf. 

3.32. Beslut om bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta 
eller väsentligt ändra upplag eller 
materialgårdar, fasta cisterner, 
murar och plank, 
parkeringsplatser (dock inte 
ställplatser) samt 
transformatorstationer. 

9 kap. 31 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.33. I fråga om handel, kontor, 
hantverk eller industri. Beslut om 
bygglov för mindre tillbyggnad 
eller för uppförande av 
komplementbyggnad, 
Delegationen begränsas till åtgärd 
på högst 300 m² bruttoarea.

9 kap. 31 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

Förtydligande gällande 
komplementbyggnad: 
Byggnaden ska i skala 
och karaktär 
underordna sig 
huvudbyggnaden.  
Delegationsbeslut efter 
att EC samrått med 
Ordf.

3.34. Beslut om bygglov för ändring av 
en byggnad på ett sådant sätt som 
avses i 2 § första stycket 3 c eller 
att ett en- eller tvåbostadshus 
kompletteras med en 
komplementbyggnad eller en liten 
tillbyggnad. 

9 kap. 31 a § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.35. Beslut om bygglov för åtgärd som 
innebär att det i en byggnad inreds 
någon ytterligare bostad eller 
någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri.  

9 kap. 31 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

Delegationsbeslut 
efter samråd med BN 
Ordf. 
Beakta generell 
begränsning för 
sjönära läge (sid 2) 

Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 

3.36. Beslut om föreläggande för 
byggherren att ge in de ytterligare 
handlingar som behövs för 
nämndens prövning i frågan om 
startbesked. 

10 kap. 22 § första 
stycket 2 PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 
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3.37. Beslut om startbesked. 10 kap. 23 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

 Även rätt att neka 
startbesked. 

3.38. Beslut om att det inte behövs 
någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder. 

10 kap. 18 § andra 
stycket PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.39. Bestämma – i kontrollplan eller 
genom särskilt beslut – att krav på 
omfattande ändringar av andra 
delar än den direkt berörda av en 
byggnad inte behöver utföras 
förrän vid en viss senare tidpunkt. 

3 kap. 21 § PBF BI, BH, EC, 
BNAU 

3.40. Beslut i ett startbesked att medge 
mindre avvikelse från 
föreskrifterna i Boverkets 
byggregler om det finns särskilda 
skäl och byggnadsprojektet ändå 
kan bli tekniskt tillfredsställande 
och det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt. 

BBR 1:21 Boverkets 
byggregler, BFS 
2011:6, med
ändringar till och med 
BFS 2019:2 

BI, BH, EC, 
BNAU

3.41. Beslut om att ett byggnadsverk får 
tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats. 

10 kap. 4 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU

3.42. Besluta att utse ny 
kontrollansvarig. 

10 kap. 13 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU

Avgift ska tas ut 
enligt taxa.

3.43. Beslut att medge mindre avvikelse 
från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadspro-
jektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns 
någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt. 

Avdelning A, 3 § 
Boverkets 
konstruktionsregler 
EKS 11 (BFS 
2011:10) med 
ändringar till och med 
BFS 2019:1 

BI, BH, EC, 
BNAU

3.44. Beslut om kompletterande villkor 
för bygg- eller rivningsåtgärderna 
eller för kontrollen. 

10 kap. 29 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU

3.45. Beslut om interimistiskt 
slutbesked. 

10 kap. 36 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU

Avgift ska tas ut 
enligt taxa. 

3.46. Beslut om slutbesked. 10 kap. 34–35 §§ 
PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU

35 § avser slutbesked 
med anmärkningar 
på grund av brister 
som är försumbara.

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll 
av ventilationssystem 

3.47. Beslut om längre besiktnings-
intervall. 

3 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med änd-

BI, BH, EC, 
BNAU 
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ringar t.o.m. BFS 
2018:2 - H 18, 
omtryck BFS 2018:2) 
om hissar och vissa 
andra motordrivna 
anordningar 

3.48. Beslut om anstånd med kontroll. 3 kap. 17 §§ 
Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd 
(BFS 2011:12, med 
ändringar t.o.m. BFS 
2018:2 - H 18, 
omtryck BFS 2018:2) 
om hissar och vissa 
andra motordrivna 
anordningar 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.49. Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

4 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem 
och certifieringar av 
sakkunniga 
funktionskontrollanter
, BFS 2011:16 med 
ändringar t.o.m. BFS 
2017:10, OVK 3, 
omtryck BFS 2017:10 

BI, BH, EC, 
BNAU 

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

3.50. Besluta att begära biträde av 
Polismyndigheten för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § PBL. 

11 kap. 9 § PBL EC, FC, BNAU Kan medföra 
ersättnings-
skyldighet enligt 14 
kap. 2 § PBL 

3.51. Beslut att det ska planteras på 
tomten och att befintlig växtlighet 
på tomten ska bevaras, om det 
behövs för att uppfylla kraven i 8 
kap. 15 § första stycket PBL. 

8 kap. 15 § tredje 
stycket PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.52. Beslut om ingripandebesked. 11 kap. 7 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

Besked ges efter 
ansökan. Avgift 
enligt taxa. Blandas 
inte ihop med 
tillsynsärenden.  
Se PBL 
Kunskapsbanken och 
prop 2009 /10:170 
sid. 490) 
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3.53. Besluta om lovföreläggande, utan 
vite. 

11 kap. 17 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.54. Besluta om föreläggande om 
underhållsutredning, utan vite. 

11 kap. 18 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.55. Beslut om åtgärdsföreläggande, 
utan vite. 

11 kap. 19 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.56. Beslut om rättelseföreläggande, 
även föreläggande som förenas 
med förbud mot att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd, utan vite. 

11 kap. 20 § PBL 

11 kap. 32 a § PBL 

EC, FC, BNAU

3.57. Beslut om rivningsföreläggande, 
utan vite. 

11 kap. 21 § PBL EC, FC, BNAU Om ett 
byggnadsverk är 
förfallet eller skadat i 
väsentlig omfattning 

3.58. Beslut om föreläggande för ökad 
trafiksäkerhet, utan vite. 

11 kap. 22 § PBL 

11 kap. 23 § PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 

Kan medföra 
ersättnings-
skyldighet enligt 14 
kap. 3 § PBL 

3.59. Beslut om föreläggande om 
anordnande av stängsel kring 
industrianläggning som inte länge 
används, utan vite. 

11 kap. 24 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.60. Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd. 
Sådant förbud får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt  
10 000 kr. 

11 kap. 30 § PBL 

11 kap. 31 § PBL 

11 kap. 32 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

EC, FC, BNAU

3.61. Beslut om föreläggande för den 
som äger eller annars ansvarar för 
hiss eller annan motordriven 
anordning i byggnadsverk att se 
till att anordningen kontrolleras 
(särskild besiktning). 

8 kap. 6 § PBF BI, BH, EC, 
BNAU 

3.62. Beslut om förbud mot användning 
av hela eller delar av ett 
byggnadsverk, inkl. hissar och 
andra motordrivna anordningar. 
Sådant förbud får förenas med fast 
eller löpande vite om maximalt  
10 000 kr. 

11 kap. 33 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

EC, FC, BNAU

3.63. Beslut om byte av 
funktionskontrollant. 

11 kap. 34 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 
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3.64. Beslut om att entlediga och utse 
ny kontrollansvarig. 

11 kap. 35 § PBL BI, BH, EC, 
BNAU 

3.65. Beslut om ansökan om utdömande 
av vite. 

11 kap. 37 § tredje 
stycket PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 

3.66. Besluta om ansökan om 
handräckning för tillträde eller för 
genomförande av en åtgärd som 
avses med ett föreläggande som 
meddelats med stöd av 11 kap. 
19–25 §§ PBL. 

11 kap. 39 § PBL EC, FC, BNAU

3.67. Beslut om begäran om indrivning 
av byggsanktionsavgift. 

9 kap. 4 § första 
stycket PBF 

EC, FC, BNAU Bestämmelser om 
indrivning finns i 3–
9 §§ indrivnings-
förordningen 
(1993:1229)  

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter

3.68. Uttag av avgift i enlighet med 
kommunens taxa för ärenden 
enligt PBL, inklusive uttag av 
avgift i förskott samt reduktion av 
avgift vid överskriden tidsfrist 

12 kap. 8 § PBL 

12 kap. 8 a § PBL 

12 kap. 9 § PBL 

12 kap. 11 § PBL 

BI, BH, EC, 
BNAU 

4. Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS 

4.1. Prövning av behov och beslut i 
frågan om färdigställandeskydd 
behövs eller inte för vissa åtgärder 
som anges i lagen. 

3 § LFS BI, BH, EC, 
BNAU 

5. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning, LGS och förordningen (1998:929) om gaturenhållning 
och skyltning, FGS

5.1. Beslut om tillstånd att sätta upp 
skyltar varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst område som 
är av betydelse för friluftslivet. 

5 § LGS BI, BH, EC, 
BNAU, TI

5.2. Beslut om tillstånd att varaktigt 
sätta upp tavla, skylt, inskrift eller 
därmed jämförlig anordning för 
reklam, propaganda eller liknande 
ändamål utomhus. 

6 § LGS 

7 § LGS 

BI, BH, EC, 
BNAU, TI

Förutsätter 
delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i 
enlighet med 6 § 
första stycket FGS 

5.3. Avge yttrande till länsstyrelsen. 4 § första stycket FGS EC, FC, BNAU 
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5.4. Beslut om medgivande att ha 
affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande 
ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor. 

9 § LGS 

6 § första stycket FGS 

BI, BH, EC, 
BNAU, TI

Förutsätter 
delegation av 
beslutanderätten från 
länsstyrelsen i 
enlighet med 6 § 
första stycket FGS 

5.5. Beslut om förelägganden och för-
bud i ärenden om tillsyn enligt 
LGS som ankommer på 
nämnden.  Sådant förbud får 
förenas med vite om maximalt 10 
000 skr. 

12 § LGS BI, BH, EC, 
BNAU, TI

5.6. Besluta om avgifter med 
anledning av prövning av fråga 
om tillstånd eller medgivande i 
enskilda ärenden med tillämpning 
av kommunens taxeföreskrifter. 

13 § LGS 
1 § andra stycket 
förordningen 
(1998:903) om 
avgifter för prövning 
enligt lagen med 
särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning samt 
kommunens taxa 

BI, BH, EC, 
BNAU, TI

6. Trafikförordningen (1998:1276), TraF 
Delegering till TRI inom ramen för samverkansavtal 

6.1. Beslut om dispens i det enskilda 
fallet från bestämmelserna i 4 
kap. 12, 15 och 17 §§ TraF (så 
kallad transportdispens) inom 
kommunen.

13 kap. 3, 11 och 15 
§§ TraF 

AD, 
Överordnad 
chef, BNAU 

6.2. Beslut om lokala 
trafikföreskrifter. 

10 kap. 1§ TraF TRI, 
Överordnad 
chef, BNAU

6.3. Beslut om 
nyttoparkeringstillstånd och 
boendeparkeringstillstånd.

13 kap. 4 § andra 
stycket TraF

AD, 
Överordnad 
chef, BNAU

6.4. Beslut om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

13 kap. 8 § TraF AD, 
Överordnad 
chef, BNAU

6.5. Beslut om dispenser avseende 
parkeringsförbud. 

13 kap. 3 § TraF AD, 
Överordnad 
chef, BNAU
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7. Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning mm 
Delegering till TRI inom ramen för samverkansavtal

7.1. Beslut att förordna 
parkeringsvakt. 

Lagen (1987:24) 
om kommunal 
parkeringsövervak
ning mm, 6 §.

TRI, 
Överordnad 
chef, BNAU 

8. Trafikförordningen (1998:1276), TraF

8.1. Besluta om avgifter i enskilda 
ärenden med tillämpning av taxa 
beslutad av kommunfullmäktige. 

13 kap. 3, 11 och 15 
§§ TraF 

AD, 
Överordnad 
chef, BNAU 

9.  Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 
Delegering till TRI inom ramen för samverkansavtal

9.1. Beslut att flytta fordon. 16 § 2 samt 18 § 1 
förordningen 
(1982:198) om 
flyttning av fordon i 
vissa fall.

TRI, 
Överordnad 
chef, BNAU 

10. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL

10.1. Beslut om att fastställa 
belägenhetsadress. 

10 § LOL GIS, NS

10.2. Beslut om att fastställa 
lägenhetsnummer. 

11 § LOL GIS, NS  

10.3. Beslut om föreläggande avseende 
fullgörande av fastighetsägares 
skyldigheter enligt 14 resp. 16 §§ 
LOL, utan vite 

22-23 §§ LOL GIS, NS  

10.4. Ansökan om utdömande av vite 23 § tredje stycket 
LOL 

GIS, NS  

11. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, BAB 
Delegering inom ramen för samverkansavtal 

11.1. Beslut om bidrag till 
bostadsanpassning avseende 
a) 0 - 300 000 kronor inklusive 
moms

BAB  
a) HB, EC, 

BNAU, 
 FC 
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b) 300 001 - 750 000 kronor 
inklusive moms 
c) 750 001 - 2 000 000 kronor 
inklusive moms 

b) EC, BNAU, 
FC 

c) BNAU 

11.2. Beslut om krav på återbetalning 
av bidrag till bostadsanpassning 

BAB HB, EC, 
BNAU, FC 

12. Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL

12.1. Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten (LM), när 
LM begär samråd med BN. 
Delegationen ger rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras innan 
fastighetsbildning sker. 

4 kap. 25 § FBL BH, EC, FC, 
BNAU 

Enligt LM handbok 
är vid samråd i 
enskilda ärenden en 
muntlig kontakt 
mellan LM och BN 
ofta tillräcklig 

13. Anläggningslagen (1973:1149), AL

13.1. Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten (LM), när 
LM begär samråd med BN. 
Delegationen ger rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras innan 
gemensamhetsanläggning inrättas 

21 § AL BH, EC, FC, 
BNAU 

Enligt LM handbok 
är vid samråd i 
enskilda ärenden en 
muntlig kontakt 
mellan LM och BN 
ofta tillräcklig 

14. Ledningsrättslagen (1973:1144), LL

14.1. Företräda byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten (LM), när 
LM begär samråd med BN. 
Delegationen ger rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras innan 
upplåtelse av ledningsrätt sker 

19 § LL BH, EC, FC, 
BNAU 

Samrådsskyldigheten 
är i princip 
densamma som 
gäller vid 
fastighetsbildnings- 
och 
anläggningsförrättni
ngar. 


