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 Gällande fr o m Diarienummer 
 2022-02-01 BMN 2022-5 
  
  

   
Delegationsordning för bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun 
Antagen av Bygg- och miljönämnden 2022-01-27 § 16 

Delegering innefattar rätt för delegat att fatta beslut för nämndens räkning. 

 
Delegeringsförbud 
 
Bygg- och miljönämnden delegerar beslutanderätten enligt denna delegationsordning med undantag för 

vad som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen (SFS 2017:725), nämligen 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 
 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
samt undantag enligt 12 kap. 6 § plan-och bygglagen (2010:900), nämligen 

6. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 

7. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som 
 förenas med vite, 

8. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet 
avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som 
föreläggandet riktas mot, eller 

 
9. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 
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1. Brådskande ärenden 
 

Nämnden uppdrar med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen till ordföranden att besluta i ärenden 
som är  så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana brådskande beslut ska anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Vid ordförandens frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutanderätten till l:e vice ordföranden 
alternativt 2:e vice ordföranden i nämnd ordning. 

 
 
2. Delegering till ordföranden  
 

Nämnden delegerar i enlighet med 6 kap. 37 § kommunallagen till ordföranden att besluta i följande 
ärenden: 
 2.1 Deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och ersättare. 

Vid ordförandens frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutanderätten till l:e vice ordföranden. 

 
 
3. Delegering till bygg- och miljönämndens presidium (dvs ordförande, vice ordförande samt  

2a vice ordförande) 
 

Nämnden delegerar i enlighet med 6 kap. 37 § kommunallagen till bygg- och miljönämndens 
presidium att besluta i följande ärenden: 
 
3.1 Avge yttranden till kommunstyrelsen i ärenden som rör nya detaljplaner. (Yttranden som 

rör       ändring av befintliga detaljplaner är delegerat enligt pkt 5) 
 
 

4. Delegering till bygg- och miljönämndens arbetsutskott 
 

Nämnden delegerar i enlighet med 6 kap. 37 § kommunallagen till bygg- och 
miljönämndens arbetsutskott att besluta i följande ärenden: 

 

 4.1  Namn på kvarter i Norrtälje stad, Rimbo, Hallstavik och Älmsta. 
 
4.2 Gatunamn och vägnamn i Norrtälje stad, Rimbo, Hallstavik och Älmsta. 
 
4.3 Bevilja ärenden om bygglov, förhandsbesked, tillstånd, godkännande och dispenser där 

bygg- och miljökontoret föreslagit ett avslagsbeslut. 
 
4.4 Avslagsbeslut i ärenden om bygglov, förhandsbesked, tillstånd, godkännande och dispenser. 
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5. Delegering till förvaltningsdirektören för samhällsbyggnadskontoret 
 

Nämnden delegerar i enlighet med 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 § kommunallagen till 
förvaltningsdirektören för samhällsbyggnadskontoret att besluta i alla ärenden där ordföranden, 
bygg- och                     miljönämndens presidium, bygg- och miljönämndens arbetsutskott, avdelningschefen 
för räddningstjänsten eller miljö- och hälsoskyddschefen för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor inte är delegat, med undantag av vad som följer av följande förbehållslista: 

 
 

5.1 Avslagsbeslut i ärenden om bygglov, förhandsbesked, tillstånd, godkännande och dispenser. 
 
5.2 Ingående av förlikningsavtal överstigande två prisbasbelopp. 
 
5.3 Förena ett föreläggande eller ett förbud med ett vitesbelopp överstigande 50 000 kr. 
 
5.4 Tillstyrka/avstyrka anläggningar för vindkraft enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 
 
5.5 Ärenden om tillsyn enligt 5 kap., samt övrig myndighetsutövning, enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, om det gäller fastigheter som kommunen 
äger. 

 
5.6 Den operativa tillsynen/kontrollen som åligger nämnden enligt livsmedelslagen 

med                kompletterande EG-förordningar. 
 
Vid förvaltningsdirektörens frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutanderätten till 
ordföranden i de fall vidaredelegering saknas. Vid kortare frånvaro, t ex för semester och där 
förvaltningsdirektören har utsett en ersättare, har denne samma rätt att fatta beslut som 
förvaltningsdirektören. 

 
 
6. Delegering till avdelningschefen för räddningstjänsten 
 

Nämnden delegerar i enlighet med 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 § kommunallagen till 
avdelningschefen för räddningstjänsten att besluta i tillsynsärenden enligt 5 kap., samt övrig 
myndighetsutövning, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, om det gäller fastigheter som 
kommunen äger, med undantag av vad  som följer av följande förbehållslista: 

 
6.1 Avslagsbeslut i ärenden om tillstånd, godkännande och dispenser. 
 
6.2 Förena ett föreläggande eller ett förbud med vite. 

 
Vid avdelningschefen för räddningstjänstens frånvaro eller jäv övergår den delegerade 
beslutanderätten  till ordföranden i de fall vidaredelegering saknas. Vid kortare frånvaro, t ex för 
semester och där avdelningschefen har utsett en ersättare, har denne samma rätt att fatta beslut 
som avdelningschefen. 

 
 
7. Delegering till miljö- och hälsoskyddschefen för Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddskontor (SRMH) 
 

Täby kommun ska genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd from 1 januari 2018 för 
bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommuns räkning, så långt lag tillåter, planera och 
genomföra den operativa tillsyn/kontroll som åligger kommunerna enligt livsmedelslagen. I detta 
ingår även att administrera fakturering av tillsyns- och kontrollpliktiga verksamheter enligt 
Norrtälje kommuns gällande taxa och avgifter. 
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Nämnden delegerar i enlighet med 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 § kommunallagen till miljö- och 
hälsoskyddschefen för SRMH att besluta i alla ärenden för den operativa tillsyn/kontroll som 
åligger bygg- och miljönämnden enligt livsmedelslagen med kompletterande EG-förordningar och 
där ordföranden, bygg- och miljönämndens presidium eller bygg- och miljönämndens arbetsutskott 
inte är               delegat, med undantag av vad som följer av följande förbehållslista: 

 
7.1 Avslagsbeslut i ärenden om tillstånd. 
 
7.2 Ingående av förlikningsavtal överstigande två prisbasbelopp. 
 
7.3 Förena ett föreläggande eller ett förbud med ett vitesbelopp överstigande 100 000 kr. 
 

7.4 Förena ett föreläggande eller förbud med löpande vite överstigande 50 000 kr per 
överträdelse  eller överstigande 50 000 kr per månad. 

 

Vid miljö- och hälsoskyddschefens frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutanderätten till 
ordföranden i de fall vidaredelegering saknas. Vid kortare frånvaro, tex för semester och där 
miljö- och  hälsoskyddschefen har utsett en ersättare, har denne samma rätt att fatta beslut som 
miljö- och hälsoskyddschefen. 

 
 
8. Vidaredelegering 
 

Förvaltningsdirektören för samhällsbyggnadskontoret, avdelningschefen för räddningstjänsten samt 
miljö- och hälsoskyddschefen för SRMH ges rätt att enligt 7 kap. 6 § kommunallagen att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd, med undantag för vad som följer av följande 
förbehållslista: 
 

8.1 Överklagande av beslut och domar som ändrar delegatens beslut. 
 
8.2 Sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 

 

9. Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden skall anmälas till nämnden. Detta sker 
genom att delegationsbeslut redovisas på föredragningslistan och att besluten finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontoret, räddningstjänsten respektive hos SRMH. 
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering skall anmälas på samma sätt som ovan. 
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