Delegationsordning (vidaredelegering)
för Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun
Datum 2021-03-01 (BMN 2019-5)
Förklaring
BL = Bygglovsavdelningen
MoH = Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
GD = Geodataavdelningen
FD = Förvaltningsdirektör

1. Personalärenden
Typ av ärende

Delegat

Noteringar

1.1

Anställning av personal tillsvidare eller på viss tid samt
förordnande om provanställning, med undantag för anställning
av avdelningschef och förvaltningsdirektör (FD)

Avd-chef

Inom resp. avdelning.
FD ska vidtalas innan

1.2

Beslut om lön och ersättningar

Avd-chef

Inom resp. avdelning.
FD ska vidtalas innan

1.3

Övriga beslut i personalärenden (semester, ledigheter m.m.)

Avd-chef

Inom resp. avdelning.

1.4

Beslut om arbetsmiljöuppgifter

Avd-chef

Inom resp. avdelning.

2. Ekonomiärenden
Typ av ärende

Delegat

2.1

Inköp/upphandling av varor och tjänster upp till 25 000 kronor Avd-chef

2.2

Inköp/upphandling/avtalshantering av varor och
tjänster inom given investeringsram för
Geodataavdelningen

Noteringar

Avd-chef GD
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2.3

Avskrivning ur bokföringen av fordran upp till ett basbelopp
(där indrivning hos inkassoföretag ej bedöms lönsam )

Systemsamordnare

2.4

Makulering av faktura

Avd-chef/
Systemsamordnare

2.5

Beslut om debitering av avgifter enligt för nämnden gällande
lagstiftning och taxor

2.6

Beslut om nedsättning/efterskänkning

Inspektör/Handläggare, OBS! Ej nedsättning /
Mätningsingenjör,
efterskänkning
Kartingenjör, Avd-chef
Avd-chef

2.7

Beslut vid bestridande av faktura

Avd-chef

Skulden ligger kvar
hos inkassoföretaget
men belastar inte
kontorets resultat
längre.

3. Övriga administrativa ärenden
Typ av ärende

Delegat

3.1

Rättidsprövning och/eller avvisning av för sent inkommet
överklagande enligt förvaltningslagen

Nämndsekreterare,
Registrator,
Inspektör/Handläggare,
Avd-chef

3.2

Avvisning av ofullständig, bristfällig ansökan eller
ansökan/anmälan som gjorts till fel myndighet.

Inspektör/Handläggare,
Avd-chef

3.3

Beslut om att sekretessbelägga allmän handling i samband
med utlämnande

Avd-chef

3.4

Begära polishandräckning med stöd av den lagstiftning som
gäller för nämndens arbetsområden

Avd-chef

Noteringar

OBS! Avser inte
polishandräckning för
delgivning vilket alla
anställda kan göra.
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3.5

Anmäla misstänkt brott till polis- och åklagare i enlighet med
den lagstiftning som gäller för nämndens arbetsområden

Inspektör/Handläggare, Inget egentligt beslut.
Avd-chef
FD bör vidtalas innan

3.6

Besluta om att begära utdömande av vite understigande
10 000 kr

Inspektör/Handläggare,
Avd-chef

4. Miljölagstiftningen (Miljöbalk mm)
Typ av ärende

Delegat

Noteringar

4.1

Avge yttrande till andra instanser eller verksamhetsutövare.

Inspektör, Avd-chef
MoH

Avser inte yttrande
till kommunstyrelsen.
Avstyrkanden/Neg
yttranden skall
stämmas av med FD.

4.2

Beslut om att MKB uppfyller kraven i 6 kap MB

4.3

Beslut i ärenden rörande tillstånd, dock inte inrätta WC till
annan avloppsanläggning än sluten tank inom detaljplanelagt
område

Inspektör, Avd-chef
MoH
Inspektör, Avd-chef
MoH

4.4

Beslut i ärenden om tillstånd att inrätta WC till annan
avloppsanläggning än sluten tank inom detaljplanelagt
område

Avd-chef MoH,
Samordnare enskilt
avlopp

OBS! Ej avslag

4.5

Beslut i ärenden rörande anmälan

Inspektör, Avd-chef
MoH

OBS! Ej avslag

4.6

Beslut i ärenden rörande dispenser, dock inte dispenser ifrån
strandskyddet

Inspektör, Avd-chef
MoH

OBS! Ej avslag

4.7

Beslut om förelägganden utan vite

Inspektör, Avd-chef
MoH

4.8

Beslut om förbud utan vite

Inspektör, Avd-chef
MoH

OBS! Ej avslag
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4.9

Beslut om åtgärder för att spåra smitta och undanröja risken
för smittspridning

Avd-chef MoH

4.10

Beslut om att efter tillståndsgivning upphäva, återkalla eller
ändra bestämmelser eller villkor i tillståndsbeslutet

Inspektör, Avd-chef
MoH

4.11

Beslut om att i ett område av betydelse för friluftslivet
förelägga om stängselgenombrott

Avd-chef MoH

4.12

Beslut att ålägga tidigare fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och adress

Inspektör, Avd-chef
MoH

4.13

Översändande av beslut till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel

Inspektör

4.14

Beslut att begära att den som bedriver en verksamhet eller
vidtar en åtgärd som kan medföra olägenhet för människors
hälsa eller miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder

Inspektör, Avd-chef
MoH

4.15

Avskriva ärenden

Inspektör, Avd-chef
MoH

4.16

Besluta om miljösanktionsavgift upp till och med 10 000
kronor

Avd-chef MoH

4.17

Strandskyddsdispens

Avd-chef MoH, Avdchef BL

Efter avstämning med
Avd-chef

5. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Typ av ärende

Delegat

5.1

Beslut om tillstånd för anordnande av BDT-avlopp

Inspektör, Avdchef MoH

5.2

Beslut om tillstånd för anordnande av förmultningstoalett och
dylikt samt latrin- eller samkompost

Inspektör, Avdchef MoH

Noteringar
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5.3

Beslut om tillstånd för hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område

Inspektör, Avdchef MoH

5.4

Beslut om dispens för spridning av bekämpningsmedel

Inspektör, Avdchef MoH

5.5

Beslut om dispens från lokala föreskrifter

Avd-chef MoH

5.6

Avskriva ärenden

Inspektör, Avdchef MoH

5.7

Beslut om spridning av renat avloppsvatten

Inspektör, Avdchef MoH

5.8

Beslut om spridning av slam

Inspektör, Avdchef MoH

6. Ärenden enligt plan- och bygglagstiftningen
Typ av ärende

Delegat

6.1

Bygglov m.m.

6.1.1

Bygglov som stämmer med detaljplanen

Avd-chef BL

6.1.2

Bygglov som ingår i detaljplan och som innebär en liten
avvikelse från detaljplanen

Avd-chef BL

6.1.3

Bygglov för tillbyggnad eller annan ändring av en- eller
tvåbostadshus

Avd-chef BL

6.1.4

Ny- och tillbyggnad eller annan ändring av kiosk,
transformatorstation och andra mindre byggnader

Avd-chef BL

6.1.5

Bygglov inom ramen för de villkor som bestämts i bindande
förhandsbesked.

Avd-chef BL

6.1.6

Besluta om bygglov och förhandsbesked i ärenden där
tillstånd enligt 7 kap. 9 § MB (skydd för landskapsbilden)
samt dispens enligt 7 kap. 16 § MB (strandskyddsdispens)
beviljats av Länsstyrelsen

Avd-chef BL

Noteringar
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6.1.7

Bygglov för att anordna eller väsentligt ändra upplag,
materialgårdar, murar, plank eller parkeringsplatser

Avd-chef BL

6.1.8

Bygglov för omfärgning mm av byggnader

Avd-chef BL

6.1.9

Bygglov för uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar
eller ljusanordningar

Avd-chef BL

6.1.10

Bygglov för kompletteringsåtgärder

Avd-chef BL

6.1.11

Bygglov för ersättningsbyggnad (nedbrunnet, rivet)

Avd-chef BL

6.1.12

Bygglov för tillfällig åtgärd

Avd-chef BL

6.1.13

Rivningslov inom detaljplan

Avd-chef BL

6.1.14

Marklov

Avd-chef BL

6.1.15

Marklov i samband med muddringsärenden

Inspektör/Handläggare

6.1.16

Rätt att vid beslut om bygglov eller marklov medge liten
avvikelse från detaljplan, fastighetsplan eller
områdesbestämmelser.

Avd-chef BL

6.1.17

Avskriva ärenden

Inspektör/Handläggare,
Registrator,
Nämndsekreterare,
Avd-chef BL

6.1.18

Rätt att utföra utstakning och tolka situationsplan för placering Mätningsingenjör,
av läget i plan och höjd enligt beslutat bygglov
Kartingenjör,
Avd-chef GD
Godkänna sakkunnig som ansvarig vid utstakning
Avd-chef GD

6.1.19
6.1.20

Beslut om huruvida samråd/byggsamråd och kontrollplan
krävs

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

6.1.21

Beslut om startbesked

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL
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6.1.22

Beslut om startbesked för enklare ärenden*

Inspektör/Handläggare, *t ex rökkanaler,
Registrator,
eldstäder och
Nämndsekreterare,
attefallsåtgärder
Avd-chef BL

6.1.23

Beslut om innehåll i kontrollplan

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

6.1.24

Beslut om kompletterande villkor

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

6.1.25

Anmärkning i anslutning till besiktning

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

6.1.26

Beslut om ändring av kontrollplan

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

6.1.27

Beslut om slutbesked

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

Utfärdande av slutbevis
6.1.28

Beslut om slutbesked vid enkel kontrollplan

Inspektör/Handläggare,
Registrator,
Nämndsekreterare,
Avd-chef BL

6.1.29

Godkännande av kontrollansvarig för visst arbete

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

6.1.30

Beslut om att annan kontrollansvarig skall utses pga att den
kontrollansvarige åsidosatt sina skyldigheter.

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

6.1.31

Förbud att fortsätta byggnadsarbeten mm

Avd-chef BL

6.1.32

Upphävande av förbud att fortsätta byggnadsarbeten mm

Avd-chef BL

I samband med att
nytt startbesked
lämnas.

6.1.33

Upprätta nybyggnadskarta typ A

Mätningsingenjör,
Kartingenjör, Avdchef GD

Granskas av Avd-chef
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6.1.34

Upprätta nybyggnadskarta typ B

Kartingenjör,
Mätningsingenjör,
Avd-chef GD

6.1.35

Avskriva ärende enligt 6.1.18, 6.1.19, 6.1.33 och 6.1.34

6.1.36

Beslut om förhandsbesked

Kartingenjör,
Mätningsingenjör
Avd-chef GD
Avd-chef BL

6.1.37

Beslut om nyetablering enligt 9 kap 31 § PBL utan
förhandsbesked

6.2

Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring

6.2.1

Prövning av behov om färdigställandeskydd

6.3

BBR

6.3.1

Medgivande till avvikelse eller undantag från de bindande
föreskrifterna.

6.4

BFS 1994:25; H1 Förordningen om hissar och vissa andra
motordrivna anordningar

6.4.1

Medgivande enligt 3.1 att anordning trots vissa brister får
användas under begränsad tid

Avd-chef BL

6.4.2

Utfärdande av besiktningsskylt

Avd-chef BL

6.4.3

Uppskov med besiktning

Avd-chef BL

Avd-chef BL

Handläggare/Inspektör
Avd-chef BL

Avd-chef BL
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6.4.4

Avsteg från föreskrifterna

Avd-chef BL

6.5

Förordningen (1993:1598) om hissar och vissa andra
motordrivna anordningar

6.5.1

Medgivande till anordnande eller ändring av hiss och förbud
mot att hissen hålls upplåten till begagnande

Avd-chef BL

6.5.2

Beslut av tillsynsmyndighet om särskild besiktning av hissar
och andra motordrivna anordningar

Avd-chef BL

6.6

Lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk (SFS
1994:847)

6.6.1

Godkänna funktionskontrollant (ventilation) för viss kontroll
och besluta om att en annan funktionskontrollant skall utses

6.7

Fastighetsbildnings (FBL)- och anläggnings(AL)- och
ledningsrättslagen (LL)

6.7.1

Yttrande till fastighetsbildningsmyndigheten

Avd-chef BL

6.7.2

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till bygg- och
miljönämnden för prövning

Avd-chef BL

6.7.3

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

Avd-chef BL

6.7.4

Godkännande av beslut eller åtgärd

Avd-chef BL

Avd-chef BL
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6.8

Lag (2006:378) om lägenhetsregister

6.8.1

Besluta om gatunamn och vägnamn utanför Norrtälje stad,
Rimbo, Hallstavik och Älmsta.

Avd-chef GD

6.8.2

Besluta om av omnumrering av befintlig belägenhetsadress,
hela kommunen.

Kartingenjör,
Avd-chef GD

6.8.3

Beslut om lägenhetsnummer, hela kommunen

Kartingenjör, Avdchef GD

6.8.4

Förelägga om uppgifter av fastighetsägare ang.
lägenhetsinformation

Kartingenjör, Avdchef GD

6.8.5

Beslut om nytt belägenhetsnummer, hela kommunen

Kartingenjör,
Mätningsingenjör,
Avd-chef GD

6.8.6

Avskriva ärende

Kartingenjör,
Mätningsingenjör,
Avd-chef GD

7. Övriga ärenden inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde
Typ av ärende

7.1

Tobakslagen (1993:581)

7.1.1

Beslut om föreläggande eller förbud

7.2

Strålskyddslagen (1988:220)

7.2.1

Begära upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen

7.2.2

Beslut om föreläggande eller förbud

Delegat

Noteringar

Inspektör, Avd-chef
MoH

Inspektör, Avd-chef
MoH
Inspektör, Avd-chef
MoH
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7.2.3

Beslut om omhändertagande av radioaktiva ämnen eller
tekniska anordningar och övriga åtgärder

7.3

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

7.3.1

Beslut om åtgärder till skydd för människors hälsa i fråga om
transportmedel, bagage m.m. samt djur

Inspektör, Avd-chef
MoH

7.3.2

Beslut om att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda
människors hälsa om ett fartyg är drabbat eller misstänks vara
drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa

Inspektör, Avd-chef
MoH

7.3.3

Beslut om åtgärder för utrotning av insekter, råttor och andra
djur som vanligen är smittbärande för att skydda en hamns
anläggningar mot sådana djur

Inspektör, Avd-chef
MoH

7.3.4

Beslut om åtgärder för råttutrotning ombord på fartyg

Inspektör, Avd-chef
MoH

7.3.5

På begäran utfärda intyg om vidtagna åtgärder

7.3.6

Utfärdande av saneringsintyg och om giltighet för sådant
bevis

Inspektör, Avd-chef
MoH
Inspektör, Avd-chef
MoH

7.4

Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla
förnyelsebara drivmedel

7.4.1

Beslut om föreläggande och förbud

7.5

Ordningslagen (1993:1617) och lokal ordningsstadga

7.5.1

Yttrande till polismyndigheten i ärenden som gäller tillstånd
enligt ordningslagen eller lokal ordningsstadga

Avd-chef MoH

Avd-chef MoH

Inspektör, Avd-chef
MoH
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7.6

Alkohollagen (1994:1738)

7.6.1

Yttrande till den kommunala nämnd som handhar ärenden
angående tillstånd till servering av alkoholhaltiga drycker

7.7

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

7.7.1

Yttrande i ärenden rörande brandfarliga varor

7.8

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

7.8.1

Yttrande till polismyndigheten i ärende rörande tillstånd till
hotell- och pensionatrörelse

7.9

Förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot
radon i egnahem
Yttrande i ärende angående radonbidrag

7.9.1

Inspektör, Avd-chef
MoH

Inspektör, Avd-chef
MoH

Inspektör, Avd-chef
MoH

Inspektör, Avd-chef
MoH
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