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Reglemente för Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun
Avsnitt B
Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-18, § 54.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) samt i avsnitt A ovan i detta
reglemente gäller följande bestämmelser.
Organisation
§1
Bygg- och miljönämnden består av 16 ledamöter och 8 ersättare.
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskott ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare.
Den personal som bygg- och miljönämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (se avsnitt B § 2) ska finnas samlad inom räddningstjänsten
under kommunstyrelsen.
Nämndens verksamhetsområde
Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning
§2
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och har den
närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900), om
inte annat anges nedan. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska
fullgöras av nämnden inom byggnadsväsendet, bland annat lag om lägenhetsregister
(2006:378) och förordning (2000:308) om fastighetsregister, om inte annat anges nedan.
Nämnden fullgör dock inte den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
framtagande av förslag till regionplan, översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och
områdesbestämmelser, samt övrig verksamhet som regleras i avsnitt B § 4, kommunstyrelsens
reglemente och som fullgörs av kommunstyrelsen.
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess
närmaste omgivning samt samråda med kommunstyrelsen i de frågor som rör
fastighetsbildning.
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt 5 kapitlet,
samt övrig myndighetsutövning, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, om det gäller
fastigheter som kommunen äger.
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
(exklusive naturvård) samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av nämnden inom
miljö- och hälsoskyddsområdet, exempelvis enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen
(2006:804), smittskyddslagen (2004:168), foderlagen (2006:805), strålskyddslagen
(1988:220) och lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
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Nämnden ansvarar för:
• hälsoskyddet, livsmedelssäkerheten, och miljöskyddet inom kommunen och ska då verka för

att dessa frågor tillgodoses,
• att övervaka efterlevnaden av den del av plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken

(1998:808) samt med stöd av lagen beslutade föreskrifter, som omfattar nämndens uppgifter,
• att pröva frågor om undantag eller dispens enligt 15 kap 18 Miljöbalken eller 45 §

avfallsförordningen (2011:927), samt
• den omedelbara tillsynen av de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut enligt

tobakslagen (1993:581) har den centrala tillsynen.
Allmänna uppgifter
§3
Bygg- och miljönämnden ska, utöver vad som följer av 26 kap 1-2 §§ miljöbalken (1998:808)
särskilt:
• uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och då

utarbeta de förslag som är nödvändiga,
• samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör miljö- och

hälsoskyddsområdet.
Bygg- och miljönämnden ska inom sitt verksamhetsområde:
• främja en god miljövård i kommunen och bedriva aktiv miljöinformation,
• verka för en god byggnadskultur, en god stads- och landskapsmiljö,
• ansvara för mät- och kartfrågor och grundläggande kartproduktion,
• bistå kommunstyrelsen med expertkunskaper,
• samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, vilkas arbete och intressen berör

nämndens verksamhet,
• lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet,
• ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda och bör

påverka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning.
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Delegering från kommunfullmäktige
§4
Bygg- och miljönämnden beslutar om och uttar avgifter enligt lag, föreskrift samt av
kommunfullmäktige bestämda taxor och riktlinjer inom nämndens verksamhetsområde.
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärenden om anläggningar för vindkraftverk enligt 16 kap
4 § miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden avger yttranden inom nämndens verksamhetsområde som
ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet berör fler nämnders verksamhetsområden eller är av sådan vikt att yttrandet bör avges av kommunstyrelsen.
SLUT avsnitt B.

