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Allmänt om delegering 
En delegationsordning är en förteckning över de ärendegrupper och beslutstyper 
där nämnden beslutat att delegera sin beslutanderätt. Syftet är att avlasta 
nämnden från beslut i rutinärenden så att mer utrymme kan ges till principiellt 
viktiga ärenden och ärenden av större vikt för kommunen. Delegationsordningen 
möjliggör också en effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar 
och kortare handläggningstider. Ansvaret för delegerade beslut följer inte med 
beslutanderätten vid delegering. Det innebär att nämnden fortfarande är juridiskt 
ansvarig även för de beslut som fattats genom delegation.  

Vad får delegeras? 

Generella regler om delegering finns i kommunallagen, KL, 6 kap. 37-39 §§ och i  
7 kap. 5-7 §§. Varje nämnd beslutar själv, inom de ramar som lagen anger, vilka 
ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras och vilka som ska få rätt 
att fatta beslut å nämndens vägnar. Enligt 6 kap. 38 § KL är det dock inte tillåtet 
för nämnden att delegera beslutanderätten när det gäller följande: 
 

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 (gäller alltså inte vid överklagande av delegationsbeslut) 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (rutinmässiga eller 
vanligt förekommande ärendetyper hos nämnden omfattas alltså inte) 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden  

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
 
Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion 
när det gäller: 
 

1. Ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 
2. Ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas 
3. Ärenden om upphandling 
4. Ärenden om valfrihetssystem 
Lag (2022:638) 

Till vem får nämnden delegera? 

En nämnd får enligt 7 kap. 5-8 § KL uppdra åt en anställd hos kommunen att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 
förutom i sådant som framgår av 6 kap. 38 § KL. 
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Enligt 6 kap. 39 § KL får en nämnd även delegera sin samlade beslutsrätt till 
ordföranden eller annan ledamot som nämnden utsett, under förutsättning att 
ärendet är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Förbudet mot 
delegering enligt 6 kap. 38 § KL gäller dock även i dessa fall.  
 
Enligt 6 kap. 37 § KL får en nämnd dessutom uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
Gemensamt beslutsfattande genom delegation är endast är tillåtet när delegering 
görs till ett presidium eller ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en 
tjänsteman kan aldrig fatta ett delegationsbeslut gemensamt (så kallad blandad 
delegering) och det är heller inte tillåtet för grupper av tjänstemän eller grupper 
av ledamöter i nämnden att fatta delegationsbeslut gemensamt. 
 
Förvaltningschefen äger enligt 7 kap. 6 § KL rätten att vidaredelegera egen 

delegation. Enligt denna delegationsordning har anställda i en högre befattning 

också rätt att fatta beslut i ordinarie delegats ställe. 

Vem ersätter när ordinarie delegat är frånvarande? 

Om ordinarie delegat är frånvarande ersätts den i följande ordning: 
 

1. Den som är utsedd vikarie för ordinarie delegat 
2. Den ordinarie delegatens närmaste chef 
3. Direktören 
4. Nämnden 

 
Nämndens ordförande ersätts i följande ordning: 
 

1. 1:e vice ordförande 
2. 2:e vice ordförande 
3. Nämnden 

Delegationsbeslut eller ren verkställighet? 

På miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutas dagligen i frågor som inte är 
beslut i kommunallagens mening. Många beslut är istället att betrakta som ren 
verkställighet. Gränsdragningen är inte alltid helt klar och kan förändras över tid. 
Karaktäristiskt för beslut enligt kommunallagen är att det förutsätter ett 
självständigt ställningstagande som kräver överväganden och bedömningar inför 
flera beslutsalternativ. Ren verkställighet å andra sidan är all form av förbered-
ande eller verkställande uppgifter som en anställd utför i sin tjänst. Vid ren 
verkställighet saknas oftast utrymme för beslutsalternativ och valmöjligheter. 
Istället baseras ställningstagandet på redan fattade beslut såsom lagar, 
styrdokument och avtal.  
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Kan jag som delegat bli av med min delegation och när ska jag 
överlämna delegerade ärenden till nämnden? 

Nämnden kan när som helst återkalla en delegation, frånta en enskild delegat sin 
beslutanderätt eller välja att den delegerade ärendegruppen istället ska beslutas 
av nämnden. Nämnden kan också i enskilda ärenden begära att delegaten 
överlämnar ärendet för beslut i nämnden. Däremot kan nämnden inte ändra ett 
redan fattat delegationsbeslut. 
 
En utsedd delegat kan på samma sätt återlämna beslutanderätten till nämnden i 
ett specifikt ärende, om delegaten bedömer att det är nödvändigt med hänsyn till 
ärendets karaktär. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda ska alltid 
överlämnas till nämnden för beslut, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § KL.  
 
En utsedd delegat får aldrig handlägga eller fatta beslut om personen är jävig i det 
aktuella ärendet. Delegaten ska i en sådan situation anses vara frånvarande och 
ersättas, se ”Vem ersätter när ordinarie delegat är frånvarande”. 

Hur och varför ska delegationsbeslut anmälas till nämnden? 

Enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL får en nämnd själv besluta i vilken utsträckning 
beslut som har fattats på delegation ska anmälas till nämnden för kännedom. För 
miljö och konsumentnämnden gäller att delegationsbeslut fattade sedan 
föregående sammanträde anmäls på följande sätt:  
 

Delegat Rutin för anmälan till nämnden 

Ordförandebeslut fattade i 
brådskande ärenden enligt 6 kap.  
§ 39 KL 

Återrapporteras till nämnden vid 
nästa sammanträde  

Delegationsbeslut fattade av presidiet 
enligt 6 kap. 37 § KL 

Återrapporteras till nämnden via lista 

Delegationsbeslut fattade av direktör, 
enhetschef eller handläggare enligt  
6 kap. 37 § 7 samt kap. 5-8 §§ KL 

Återrapporteras till nämnden via lista 
från aktuellt ärendehanteringssystem 
med ärenderubriker, diarienummer 
och beslutsnummer 

 
Vissa beslut som inte anmäls till nämnden måste protokollföras särskilt för att bli 
rättsligt bindande. Det gäller beslut som får överklagas enligt bestämmelserna om 
laglighetsprövning i 13 kap. KL, det vill säga beslut som inte riktar sig mot någon 
enskild och som kan överklagas av vem som helst bosatt i kommunen. Över-
klagandetiden för sådana beslut startar från och med att protokollet, från det 
nämndsammanträde där beslutet återrapporterades, anslås på stadens digitala 
anslagstavla och pågår tre veckor framåt. Därefter vinner beslutet laga kraft.  
Finns inte delegationsbeslutet med i något protokoll vinner det aldrig laga kraft 
eftersom överklagandetiden aldrig börjat löpa.   
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Beslut som riktas mot enskilda och som kan överklagas med förvaltningsbesvär 
enligt speciallagstiftning såsom miljöbalken, alkohollagen och livsmedelslag-
stiftningen, vinner laga kraft när tre veckor (överklagandetiden) har passerat 
sedan dess att motparten tagit del av beslutet. 
 

Generella bestämmelser 
Förutom de bestämmelser som anges i lag eller annan författning meddelar miljö- 

och konsumentnämnden följande generella bestämmelser inom myndigheten:  

Beslutsrätt 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att:  

 

- Bifalla eller avslå en ansökan 

- Förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor 

- Besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, 

dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser 

- Meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden 

- Avsluta en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd 
 

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

 

- Sökande ska åtgärda eventuella brister som finns i ansökan, när det finns 

särskilda bestämmelser kring det. Om sökanden inte åtgärdar bristerna 

kan ansökan antingen avvisas eller åtgärdas på sökandens bekostnad  

(19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB). 

- Avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till 

behandling i sak 

- Avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har 

återkallats eller frågan förfallit av annan anledning) 

- Rätta eller ändra beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar 

som anges i 36 § respektive 37-39 §§ förvaltningslagen 

- Avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet 

kommit in för sent enligt 45 § förvaltningslagen 
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Delegationsförteckning 

1. Förvaltningsövergripande ärenden 

Nr Ärenden/ärendegrupp Lagstöd Delegat Anmärkning 

Allmänna ärenden 

1.1 Besluta i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Delegationen avser alla nämndens 
verksamheter. 

6 kap. 39 § KL Ordförande Ska användas 
restriktivt. Beslut ska 
alltid anmälas på 
nämndens nästa 
sammanträde.  

1.2 Avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit 
för sent, oavsett om beslutet fattats direkt av 
nämnden eller på delegation 

45 § FL Enhetschef 
 

1.3 Överklaga beslut och domar när överinstans 
har ändrat beslut meddelat på delegation 

42 § FL Handläggare Samråd ska ske med 
kommunjurist vid 
behov 

1.4 Överklaga beslut och domar när överinstans 
har ändrat beslut som nämnden meddelat som 
första instans 

42 § FL Ordförande Samråd ska ske med 
kommunjurist vid 
behov 

1.5 Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive 
förvaltningsrätt om utdömande av vite 

21 kap. 1 § 
tredje stycket 
MB, 6 § Lag 
(1985:206) om 
viten 

Enhetschef 
 

1.6 Besluta att begära inhibition i 
förvaltningsdomstol 

28 § FPL Direktör 
 

Allmänna handlingar och personuppgifter  

1.7 Besluta att inte lämna ut en allmän handling 6 kap. 3 § OSL, 2 
kap. 14-15 §§ TF 

Direktör Samråd ska ske med 
kommunjurist vid 
behov 

1.8 Besluta att lämna ut en allmän handling med 
förbehåll  

10 kap. 14 § 
OSL samt tillägg 
för aktuell 
handling, t.ex. 
18 kap. 1 § för 
förundersök-
ningssekretess  

Direktör Samråd ska ske med 
kommunjurist vid 
behov 

1.9 Besluta att inte lämna ut registerutdrag enligt 
artikel 15 i dataskyddsförordningen  

GDPR art. 12, 
15 

Direktör 
 

1.10 Besluta att inte lämna ut sådan information 
som avses i artikel 16-22 
dataskyddsförordningen 

GDPR art. 12  Direktör 
 

1.11 Besluta att ingå personuppgiftsbiträdesavtal GDPR art. 28.3 Direktör 
 

Delgivning  

1.12 Besluta om kungörelsedelgivning 47-51 §§ DL, 19-
20 §§ DF 

Handläggare 
 

1.13 Behörighet att företräda miljö- och 
konsumentnämnden vid delgivning samt 
undertecknande av avtal, andra handlingar och 
skrivelser i nämndens namn 

6 kap. 36 § KL Direktör 
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Förvaltningslagen  

1.14 Besluta om rättelse/ändring av beslut som 
delegaten fattat enligt de förutsättningar som 
anges i 36 och 37-39 §§ FL 

36-39 §§ FL Handläggare Samråd ska ske med 
kommunjurist vid 
rättelse som innebär 
nackdel för part 

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

20 § andra 
stycket FL 

Handläggare 
 

1.16 Besluta att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp 
till prövning  

20 § andra 
stycket FL  

Handläggare 
 

1.17 Besluta att avsluta ärende utan ytterligare 
åtgärd 

23 § FL Handläggare 
 

1.18 Besluta att avslå en framställning om att 
avgöra ett ärende enligt de förutsättningar 
som anges i 12 § första stycket FL 

12 § första 
stycket FL 

Enhetschef 
 

1.19 Besluta att begära att den som anlitar ombud 
ska medverka personligen i handläggningen av 
ett ärende  

14 § första 
stycket FL  

Enhetschef 
 

1.20 Besluta att begära att ett ombud styrker sin 
behörighet genom skriftlig eller muntlig 
fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § 
första stycket FL  

15 § första 
stycket FL 

Handläggare 
 

1.21 Besluta att förelägga part eller ombud att 
styrka sin behörighet genom fullmakt med det 
innehåll som framgår av 15 § första stycket FL  

15 § andra 
stycket FL  

Handläggare 
 

1.22 Besluta att begära att en handling bekräftas av 
avsändaren  

21 § FL Handläggare Samråd ska ske med 
enhetschef vid behov 

2. Arbetsgivarfrågor  

Nr Ärenden/ärendegrupp  Lagstöd Delegat Anmärkning 

Förtroendevalda 

2.1 Besluta om förtroendevaldas deltagande i 
kurser och konferenser, resor och logi utanför 
Sverige som innebär en kostnad för miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Ordförande, 
vice 
ordförande 
avseende 
beslut om 
ordförande 

 

Personalärenden 

2.2 Besluta om anställning av personal 
 

Enhetschef  För person som 
genomför kontroll-
köp, se 2.3 

2.3 Förordnande av person som genomför tillsyn 
eller kontrollköp 

8 kap. 5 § StrSkl, 
15 a § AL, 7 kap. 
22 § TL, 37 § 
LTN, 21 a § LVRL 

Enhetschef Personen måste ha 
fyllt 18 år 

2.4 Besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist 7-10 § LAS Direktör Samråd ska ske med 
personalavdelningen  

2.5 Besluta om uppsägning av personliga skäl 7-10 § LAS Direktör Samråd ska ske med 
personalavdelningen 
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2.6 Besluta om avsked 18-20 §§ LAS Direktör Samråd ska ske med 
personalavdelningen 

2.7 Besluta om förkortad uppsägningstid efter egen 
uppsägning 

11 § LAS Enhetschef 
 

2.8 Besluta om överenskommelse om 
avgångsvederlag  

 
Direktör Samråd ska ske med 

personalavdelningen 

2.9 Besluta om disciplinär åtgärd 10-11 §§ AB Direktör Samråd ska ske med 
personalavdelningen 

2.10 Besluta om avstängning från tjänstgöring med 
eller utan bibehållen löneförmån 

10 § AB Direktör Samråd ska ske med 
personalavdelningen 

2.11 Besluta om tillåtelse av bisyssla 7, 7 c §§ LOA Enhetschef 
 

2.12 Besluta om förbud mot bisyssla 7 c § LOA Enhetschef 
 

2.13 Besluta om utlandsresor inom Norden 
 

Direktör Gäller resor för 
enstaka personer 

3. Organisation, ledning och styrning 

Nr Ärenden/ärendegrupp  Lagstöd Delegat Anmärkning 

Organisation 

3.1 Besluta om organisationsförändringar som 
berör personal inom förvaltningen och som 
inte omfattar verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet 

 
Direktör Se förbud mot 

delegation, 6 kap. 38 
§ KL. Samverkan 
enligt Lag (1976:580) 
om medbestämman-
de i arbetslivet ska 
ske innan beslut.   

4. Ekonomi 

Nr Ärenden/ärendegrupp  Lagstöd Delegat Anmärkning 

4.1 Direktupphandling inom given budget 
 

Enhetschef Samråd ska ske med 
upphandlings- och 
inköpscenter 

4.2 Besluta om inköp av tjänst, entreprenad eller 
annat inom ramen för beslutad budget och 
enligt gällande attestförteckning   

 
Direktör Giltiga ramavtal och 

lagen om offentlig 
upphandling ska alltid 
beaktas. Samråd ska 
ske med upphand-
lings- och inköps-
center vid behov. 

4.3 Besluta om att ingå avtal som inte är av 
principiell betydelse eller i övrigt av större vikt 
och som avser den löpande verksamheten  

 
Direktör 

 

4.4 Besluta om avgift för uppdragsverksamhet 
 

Enhetschef 
 

5. Yttranden 

Nr Ärenden/ärendegrupp (beslutad text) Lagstöd Delegat Anmärkning 

5.1 Avge yttrande till högre instans med anledning 
av överklagande av beslut som fattats med 
stöd av delegation 

46 § FL Handläggare Samråd ska ske med 
kommunjurist vid 
behov 



 

 

VÄSTERÅS STAD  

 
  

 10 

5.2 Avge yttranden över remisser och skrivelser på 
förvaltningsnivå och som inte är av större vikt 
för nämndens verksamhet eller annars av 
principiell betydelse samt att i dessa fall avstå 
från att lämna yttrande 

 
Handläggare  Samråd ska ske med 

enhetschef 

5.3 Avge yttrande vid överklagande av beslut att 
inte lämna ut allmän handling  

6 kap. 3 § OSL; 2 
kap. 14-15 §§ TF 

Enhetschef 
 

5.4 Avge yttrande till länsstyrelse avseende 
anmälningspliktig ändring av verksamhet  

1 kap. 11 § 
MPF, 26 § FMH 

Handläggare 
 

5.5 Avge yttrande inom ramen för 
avgränsningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

6 kap. 9-10 § 
MB 

Handläggare 
 

5.6 Avge yttrande till länsstyrelsen eller mark- och 
miljödomstolen över remisser rörande 
vattenverksamhet     

11 kap. 9 a, 9 b 
och 13 §§ MB, 
21 § FVV 

Handläggare 
 

5.7 Avge yttrande till länsstyrelsen eller 
Skogsstyrelsen i ärende angående anmälan för 
samråd för verksamhet eller åtgärd som 
väsentligt kan komma att ändra eller skada 
naturmiljön 

12 kap. 6 § MB Handläggare 
 

5.8 Avge yttrande i ärende om dispens från förbud 
att sprida bekämpningsmedel över skogsmark 
eller behandla enskilda trädstammar 

14 kap. 9 § 
tredje stycket 
MB 

Handläggare 
 

5.9 Avge yttrande till länsstyrelsen över dispens 
från Västerås kommuns skyddsföreskrifter för 
vattentäkter  

24 § 
Vattenskydds-
föreskrifterna 

Handläggare 
 

5.10 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 
tillstånd för yrkesmässig transport av avfall 

36 § AF Handläggare 
 

5.11 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 
anmälan av transport av eget farligt avfall 

42 § AF Handläggare 
 

5.12 Avge yttrande till länsstyrelsen om 
auktorisation av bilskrotare 

6 § BilF Handläggare 
 

5.13 Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstånd 
gällande överlåtelse av farliga kemiska 
produkter 

7 § förordning 
(2008:245) om 
kemiska 
produkter och 
biotekniska 
organismer 

Handläggare 
 

5.14 Avge yttrande till länsstyrelsen om anmälan av 
verksamhet som omfattas av lagen om 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

7 § lag 
(1999:381) om 
åtgärder för att 
förebygga och 
begränsa följd-
erna av allvar-
liga kemikalie-
olyckor 

Handläggare 
 

5.15 Avge yttrande eller besluta att avstå från 
yttrande till mark- och miljödomstolen med 
anledning av en sökandes bemötande av miljö- 
och konsumentnämndens yttrande rörande 
tillstånd till vattenverksamhet eller miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

9 och 11 kap. 
MB 

Handläggare  Samråd ska ske med 
kommunjurist vid 
behov 

5.16 Avge yttrande till byggnadsnämnd om 
strandskyddsdispens 

7 kap. 18 § MB Handläggare 
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5.17 Avge yttrande över remitterade detaljplaner, 
fördjupningar av översiktsplaner eller 
planprogram som inte är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt för nämndens 
verksamhet, men som inte kan lämnas utan 
synpunkter 

 
Handläggare 

 

5.18 Avge yttrande eller avstå från att avge yttrande 
i ärenden vid domstol eller annan myndighet 
avseende detaljplan och områdesbestämmel-
ser i granskningsskedet när nämnden tidigare 
avgett yttrande i samrådsskedet 

 
Handläggare  

 

5.19 Avge yttrande enligt Spelförordningen 
(2018:1475)  

3 kap. § 11, 7 
kap. § 12 Spel-
förordningen 

Handläggare  
 

6. Miljöbalken 

Nr Ärenden/ärendegrupp  Lagstöd Delegat Anmärkning 

Skydd av områden, 7 kap. MB (naturreservat, strandskyddsområde och vattenskyddsområde) 

6.1 Besluta i tillsynsärenden rörande kommunala 
naturreservat 

7 kap. 7 § MB Handläggare 
 

6.2 Besluta om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna i tillståndsärende 

7 kap. 18 b § 
och 18 c § MB 

Handläggare 
 

6.3 Besluta i ärenden rörande tillstånd enligt 
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde 

7 kap. 22 § MB 
samt 19 FS 
2015:6, 
Länsstyrelsen i 
Västmanlands 
läns beslut om 
vattenskydds-
område och 
skyddsföre-
skrifter för 
Västerås stad  

Handläggare 
 

6.4 Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden 
rörande skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområde 

7 kap. 22 § MB 
samt 19 FS 
2015:6, 
Länsstyrelsen i 
Västmanlands 
läns beslut om 
vattenskydds-
område och 
skyddsföre-
skrifter för 
Västerås stad 

Handläggare 
 

6.5 Besluta i tillståndsärende om användning av 
växtskyddsmedel 

NFS 2015:2 6 
kap 1 § 

Handläggare 
 

6.6 Beslut med anledning av underrättelse enligt 9 
kap. 1 § NFS 2015:2 

NFS 2015:2 9 
kap. 1 § 

Handläggare 
 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 

Avlopp 

6.7 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

13 § FMH Handläggare 
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6.8 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

13 § FMH Handläggare 
 

6.9 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än sådan till vilken 
vattentoalett är ansluten inom de delar av 
kommunen där tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

13 § FMH, 2 § 
lokala 
föreskrifter 

Handläggare 
 

6.10 Besluta i ärende om anmälan om att installera 
förmultningstoalett, eltoalett, torrtoalett med 
latrinkompostering eller liknande anläggning 

13 § FMH, 3 § 
lokala 
föreskrifter 

Handläggare 
 

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

14 § FMH Handläggare 
 

6.12 Föreskriva att en avloppsanordning enligt 13 § 
FMH inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts 

18 § FMH Handläggare 
 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

6.13 Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

9 kap. MB, 
föreskrifter 

Handläggare 
 

6.14 Besluta att en anmälan inte ska föranleda 
någon åtgärd  

9 kap. 6 § MB, 
samt 27 § FMH 

Handläggare 
 

6.15 Besluta om åtgärder för att förhindra 
smittspridning 

9 kap. 15 § MB Handläggare 
 

6.16 Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att 
sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet 
inom område med detaljplan eller intill sådant 
område. 

40 och 42 §§ 
FMH samt 6 § 
lokala 
föreskrifter  

Handläggare 
 

6.17 Besluta i ärende om tillstånd att inom område 
med detaljplan hålla: 
  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är     
sällskapsdjur 
  3. orm 

39 § FMH samt 
4 § lokala 
föreskrifter 

Handläggare 
 

Värmepumpar 

6.18 Besluta i ärende om tillstånd till värme-
pumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 

17 § FMH, 7 § 
lokala skydds-
föreskrifter 

Handläggare 
 

6.19 Beslut i tillsynsärende angående värmepumpar 17-18 §§ FMH Handläggare 
 

Medelstora förbränningsanläggningar 

6.20 Besluta förelägga verksamhetsutövaren att 
avhjälpa bristen om informationen enligt 18 § 
förordning (2018:471) om medelstora 
förbränningsanläggningar är bristfällig  

20 § FMF  Handläggare 
 

6.21 Besluta i ärende om dispens från kravet på 
mätning av koldioxid  

47 § FMF  Handläggare 
 

6.22 Besluta i ärende med anledning av 
verksamhetsutövarens information enligt 55 § 
förordning (2018:471) om medelstora 
förbränningsanläggningar  

55 § FMF   Handläggare 
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6.23 Besluta förelägga verksamhetsutövaren att 
lämna in handling eller uppgift som 
dokumenterats med stöd av 56 § förordning 
(2018:471) om medelstora förbrännings-
anläggningar när sådan handling eller uppgift 
begärs med stöd av 57 §   

57 § FMF  Handläggare 
 

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB (förorenade områden) 

6.24 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande 
av föroreningsskada 

2 kap. 31 § p 3-
4 MTSF. 10 kap. 
MB, 12 och 14 § 
MB, 18-21 § 
FAM 

Handläggare   

6.25 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande 
av allvarlig miljöskada 

2 kap. 31 § p 3-
4 MTSF. 10 kap. 
MB, 12 och 14 § 
MB, 18-21 § 
FAM 

Handläggare   

6.26 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars är 
efterbehandlingsansvarig att utreda 
föroreningar 

10 kap. 8 § 
första stycket 
MB i dess 
lydelse till och 
med 2007-07-
31 samt 10 kap. 
2-3 § MB i dess 
lydelse från och 
med 2007-08-
01 

Handläggare   

6.27 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars är 
efterbehandlingsansvarig att utföra och 
bekosta efterbehandlingsåtgärder 

10 kap. 2-3 § 
MB i dess 
lydelse till och 
med 2007-07-
31 samt 10 kap. 
2-3 § MB i dess 
lydelse från och 
med 2007-08-
01 

Handläggare 
 

6.28 Besluta i tillsynsärenden angående 
underrättelser om upptäckta föroreningar  

10 kap. 9 § MB i 
dess lydelse till 
och med 2007-
07-31 samt 10 
kap 11 § MB i 
dess lydelse 
från och med 
2007-08-01 

Handläggare 
 

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

26 kap. 22 § MB Handläggare 
 

6.30 Besluta i tillsynsärende rörande PCB-
föroreningar 

18 § förordning 
(2007:19) om 
PCB m.m. 

Handläggare 
 

6.31 Besluta om att fogmassa eller halkskyddad 
golvmassa kan avlägsnas vid en senare tidpunkt 

17 b § 
förordning 
(2007:19) om 
PCB m.m. 

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

§ 28 FMH Handläggare 
 

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap MB 

6.33 Besluta i ärende om undantag från föreskrifter 
om miljöhänsyn i jordbruket 

36 § SJVFS 
2004:62 

Handläggare 
 

6.34 Besluta avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

12 kap. 6 § MB Handläggare 
 

6.35 Besluta att en täkt är avslutad och det område 
där verksamheten har bedrivits har 
efterbehandlats på ett från hälso- och 
miljösynpunkt godtagbart sätt 

20 c § FMH Handläggare 
 

Kemiska produkter, 14 kap. MB samt kosmetiska produkter 

6.36 Besluta i ett enskilt fall ge dispens från 
förbudet i 2 kap 37 § BF 

2 kap. 39 § 
förordning 
(2014:425) om 
bekämpnings-
medel 

Handläggare 
 

6.37 Besluta i tillståndsärende om användning av 
växtskyddsmedel 

2 kap. 40 § 
förordning 
(2014:425) om 
bekämpnings-
medel 

Handläggare 
 

6.38 Besluta i anmälningsärende om användning av 
växtskyddsmedel 

2 kap. 41 § 
förordning 
(2014:425) om 
bekämpnings-
medel 

Handläggare 
 

6.39 Besluta i informations- och tillsynsärenden om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor 

NFS 2017:5 Handläggare 
 

6.40 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
vattenförorening vid förvaring av brandfarliga 
vätskor och spilloljor 

NFS 2021:10 Handläggare 
 

6.41 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om 
anläggningar som innehåller fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

Förordningen 
(2016:1128) om 
fluorerade växt-
husgaser (2 kap 
31 § p. 5 MTF) 

Handläggare 
 

6.42 Besluta i tillsynsärende angående kemiska 
produkter och biotekniska organismer 

2 kap. 19 § 
punkter 5 och 
7-9, 31 § 
punkter 5-6 och 
32 § MTF, 
förordning 
(2008:245) om 
kemiska 
produkter och 
biokemiska 
organismer 

Handläggare 
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6.43 Besluta i tillsynsärende angående kosmetiska 
produkter 

Förordning 
(2013:413) om 
kosmetiska 
produkter 

Handläggare 
 

6.44 Beslut i anledning av underrättelse enligt 9 kap. 
1 § NFS 2015:3 

NFS 2015:2, 9 
kap. 1 § 

Handläggare 
 

Avfall och producentansvar, 15 kap MB 

6.45 Besluta i ärende om dispens, tillstånd eller 
undantag från bestämmelserna i 
renhållningsordningen 

15 kap. 24-25 
§§ MB, 
Kommunens 
avfallsföre-
skrifter 

Handläggare 
 

6.46 Besluta i anledning av anmälan om att 
kompostera eller på annat sätt behandla avfall 
som inte är trädgårdsavfall och som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 MB, 
från fastighetsinnehavare i enbostadshus, 
flerbostadshus, samfälligheter, skolor eller 
förskolor 

5 kap. 15 § AF Handläggare 
 

6.47 Besluta i ärende om dispens från 
utsorteringskraven avseende bygg- och 
rivningsavfall i avfallsförordningen 

3 kap. 15 § AF Handläggare 
 

Allmänt 16-28 kap. MB 

6.48 Besluta om lov, tillstånd eller dispens i en viss 
ärendegrupp. Omfattar också beslut att på 
sökandens begäran upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett beslut. 

16 kap. 2 § MB Handläggare 
 

6.49 Utan vite förelägga sökande att komplettera en 
ofullständig ansökan samt besluta att avvisa 
ansökan om bristen är så väsentlig att ansökan 
inte kan ligga till grund för prövning 

19 kap. 5 § samt 
22 kap. 2 § MB 

Handläggare 
 

6.50 Besluta om villkor av mindre betydelse som 
mark-och miljödomstol eller länsstyrelse 
överlåtit till tillsynsmyndigheten att fastställa 

19 kap. 5 § MB 
samt 22 kap. 25 
§ tredje stycket 

Handläggare 
 

6.51 Besluta om att återkalla tillstånd, när 
verksamheten slutligt har upphört eller nytt 
tillstånd ersätter tidigare tillstånd 

24 kap. 3 § 
första stycket 5-
6 MB 

Handläggare 
 

6.52 Besluta i tillsynsärende vid tillämpning av de 
allmänna hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 § 
samt 26 kap. 
MB 

Handläggare 
 

6.53 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite 26 kap. 9 § MB Handläggare 
 

6.54 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
inom tillsynen med (fast) vite om högst  
10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende 

26 kap. 14 § MB Handläggare 
 

6.55 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
inom kontroll som miljönämnden utför enligt 
26 kap. 30 § MB med (fast) vite om högst  
10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende  

26 kap. 14 § 
MB, Lag 
(1985:206) om 
viten 

Handläggare 
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6.56 Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med inom tillsynen med löpande vite om högst 
5 000 kr per överträdelse eller om 5 000 kr per 
månad som föreläggandet eller förbudet inte 
åtlyds 

26 kap. 14 § MB 
Lag (1985:206) 
om viten 

Handläggare 
 

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

26 kap. 13 § MB Handläggare   

6.58 Besluta att hålla kvar eller omhänderta avfall, 
om det behövs för att säkerställa att ett förbud 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om 
transport av avfall följs eller att ett 
föreläggande som beslutats med anledning av 
förordningen följs 

26 kap 13 a § 
MB 

Handläggare Ny paragraf som 
gäller from 2023-01-
01 

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

26 kap. 15 § MB Handläggare 
 

6.60 Besluta om att vidta rättelse på den felandes 
bekostnad inom kontroll som miljönämnden 
utför enligt 26 kap. 30 § MB när kostnaden inte 
överstiger 25 000 kr 

26 kap. 18 § MB Handläggare 
 

6.61 Besluta om att förelägga den som bedriver 
miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport 

26 kap. 20 § MB Handläggare 
 

6.62 Besluta om att begära att den som driver 
verksamhet som kan befaras medföra 
olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön ska lämna förslag till kontrollprogram 
eller förbättrande åtgärder 

26 kap. 19 § MB Handläggare 
 

6.63 Förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärder, eller som upplåter byggnad för 
bostäder eller allmänt ändamål att utföra 
sådana undersökningar som behövs för 
tillsynen 

26 kap. 21 § MB Handläggare 
 

6.64 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 

26 kap. 22 § MB Handläggare 
 

6.65 Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verkningar istället ska 
utföras av någon annan och utse någon att 
göra sådan undersökning, om kostnaden för 
undersökningen inte överstiger 25 000 kr 

26 kap. 22 § 
första stycket 
MB 

Handläggare 
 

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

26 kap. 22 § 
tredje stycket 
MB 

Handläggare 
 

6.67 Besluta att beslut i tillsynsärende ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

26 kap. 26 § MB Handläggare 
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6.68 Besluta om att meddela förbud utan vite att 
rubba eller skada mätapparat eller liknande 
utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar 

28 kap. 1 och 7 
§§ MB 

Handläggare   

6.69 Besluta om att meddela förbud med vite av 
högst 10 000 kr för att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid undersökningar 

28 kap. 1 och 7 
§§ MB 

Handläggare   

6.70 Om beslut begärs, besluta att begära polishjälp 
för att få tillträde till fastigheter, byggnader, 
andra anläggningar samt transportmedel för 
att myndighetens uppgifter ska kunna utföras  

28 kap. 1 och 8 
§§ MB 

Handläggare 
 

Tillsynsavgifter och miljösanktionsavgifter 

6.71 Besluta om avgift för prövning, tillsyn, kontroll 
och annan offentlig verksamhet enligt 
kommunens fastställda taxa om avgifter inom 
miljöbalken 

27 kap. 1 § MB, 
Västerås stads 
taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt MB 

Handläggare 
 

6.72 Beslut om att verksamhet ska hänföras till viss 
avgiftsklass enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

27 kap. 1 § MB, 
Västerås stads 
taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt MB 

Handläggare 
 

6.73 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

27 kap. 1 § MB, 
Västerås stads 
taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt MB 

Handläggare 
 

6.74 Besluta om avgiftens storlek vid anmälan och 
tillsyn då avgift inte finns angiven i taxebilaga 

27 kap. 1 § MB, 
Västerås stads 
taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt MB 

Handläggare 
 

6.75 Besluta om avgiftens storlek vid tillsyn som går 
utöver den normala tillsynen    

30 kap. 3 § MB Handläggare   

6.76 Besluta om miljösanktionsavgifter till och med 
10 000 kr 

30 kap. 3 § MB  Handläggare 
 

7. Livsmedelslagstiftningen 

Nr Ärenden/ärendegrupp  Lagstöd Delegat Anmärkning 

Livsmedelslagen (2006:804)  

7.1 Beslut i ärende om registrering av 
livsmedelsanläggning eller anläggning som 
omfattas av krav på registrering enligt 
regelverket om material i kontakt med 
livsmedel  

11 § LL, art 10, 
punkt 2 i F 
2017/625, 15 § 
LF 

Handläggare Det finns 2022-01-01 
inget krav på 
registrering av 
anläggningar som 
omfattas av 
förordningen (EG) nr 
1935/2004 om 
material och 
produkter avsedda 
att komma i kontakt 
med livsmedel. Om 
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registreringskrav 
skulle meddelas av 
Livsmedelsverket på 
föreskriftsnivå kan 
delegation att fatta 
beslut i anledning av 
registrering behövas. 
Punkten innefattar 
även avregistrering av 
livsmedelsanläggning. 

7.2 Besluta om att i den utsträckning det behövs 
för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet begära upplysningar och 
handlingar 

20 § LL Handläggare 
 

7.3 Besluta att genomföra köp under dold identitet 23 a § LL Handläggare 
 

7.4 Besluta att meddela de förelägganden och 
förbud utan vite som behövs för att 
livsmedelslagen, lagen (2013:363) om kontroll 
av ekologisk produktion och de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med stöd av lagarna, 
de EU och EG-bestämmelser som kompletteras 
av lagarna samt de beslut som har meddelats 
med stöd av EU och EG-bestämmelserna 

22 § LL, 11 § Lag 
(2013:363) om 
kontroll av 
ekologisk 
produktion  

Handläggare 
 

Åtgärder vid bristande efterlevnad 

7.5 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde kan antas understiga 200 000 kr 

24 § första och 
andra stycket 
LL, 34 § LF 

Handläggare 
 

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

27 § LL Handläggare 
 

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

33 § LL Handläggare 
 

7.8 Besluta om rättelse på verksamhetsutövarens 
egen bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med stöd av lagen, 
de EU eller EG-bestämmelser som kompletteras 
av lagen eller de beslut som har meddelats med 
stöd av EU eller EG-bestämmelserna 

26 § LL Handläggare 
 

Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

7.9 Besluta om att varor ska behandlas, att 
märkning ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till konsumenterna 

F 2017/625 art. 
138 2 c 

Handläggare 
 

7.10 Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor 
släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i 
unionen eller exporteras samt förbjuda att de 
återsänds till den avsändande medlemsstaten 
eller beordra att de återsänds till den 
avsändande medlemsstaten 

F 2017/625 art. 
138 2 d 

Handläggare 
 

7.11 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 
frekvens 

F 2017/625 art. 
138 2 e 

Handläggare 
 



 

 

VÄSTERÅS STAD  

 
  

 19 

7.12 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 
bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga fall 
tillåta att varorna används för andra ändamål 
än de som de ursprungligen var avsedda för 

F 2017/625 art. 
138 2 g 

Handläggare 
 

7.13 Besluta att hela eller delar av den berörda 
aktörens företag, eller dess anläggningar, 
installationer eller andra lokaler, isoleras eller 
stängs under en lämplig tidsperiod 

F 2017/625 art. 
138 2 h 

Handläggare 
 

7.14 Besluta att beordra att hela eller delar av den 
berörda aktörens verksamhet och, i 
förekommande fall, de webbplatser som 
aktören driver eller använder, läggs ner under 
en lämplig tidsperiod 

F 2017/625 art. 
138 2 i 

Handläggare 
 

7.15 Besluta att registreringen eller godkännandet 
för den berörda anläggningen, anordningen, 
installationen eller transportmedlet återkallas 
tillfälligt eller slutgiltigt, eller att en 
transportörs tillstånd eller förarens 
kompetensbevis återkallas tillfälligt eller 
slutgiltigt 

F 2017/625 art. 
138 2 j 

Handläggare 
 

7.16 Besluta om sanktionsavgift upp till och med  
5 000 kronor inom nämndens kontrollområde 

30 c § LL och 39 
a, 39 g §§ LF 

Handläggare 
 

Livsmedelsförordningen (2006:813) 

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

8 § LF Handläggare 
 

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

7.18 Besluta om riskklassning av livsmedelsföretag 
samt om årlig kontrollavgift och 
kontrollfrekvens 

3-6 § LAF, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 
livsmedels-
området 

Handläggare 
 

7.19 Besluta om avgift för registrering av anläggning 11 § LAF, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 
livsmedels-
området 

Handläggare 
 

7.20 Besluta om avgift för kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen 

4 § LAF, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 
livsmedels-
området 

Handläggare 
 

7.21 Besluta om avgift för kontroll efter klagomål 
och för uppföljande kontroll 

8-9 §§ LAF, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 

Handläggare 
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livsmedels-
området 

7.22 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

18 § LAF, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 
livsmedels-
området 

Handläggare 
 

7.23 Besluta att inte ta ut avgift om den 
sammanlagda kontrolltiden underskrider  
30 minuter under ett och samma kalenderår 

18 § LAF, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 
livsmedels-
området  

Handläggare 
 

7.24 Besluta om avgift för exportkontroll och 
utfärdande av intyg 

5 § förordning 
(2011:1060) om 
kontroll vid 
export av 
livsmedel 

Handläggare 
 

7.25 Besluta om avgift för importkontroll 11-12 §§ 
förordning 
(2006:812) om 
avgifter 

Handläggare 
 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2001:30) 

7.26 Besluta att fastställa faroanalys enligt 2 c § 
samt undersökningsprogram och dess 
parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning 

12 § SLVFS 
2001:30 

Handläggare 
 

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 

7.27 Beslut att meddela förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden av 
lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen, de EU och EG -bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EU och EG 
bestämmelserna 

23 § LFAB, 12 § 
FFAB 

Handläggare 
 

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

27 § LFAB Handläggare 
 

7.29 Besluta om att sanktionsavgift upp till och med 
5 000 kr ska betalas av den som påbörjar en 
verksamhet som är registreringspliktig utan att 
någon anmälan om registrering har gjorts, eller 
brister när det gäller att uppfylla krav på 
journalföring eller annan dokumentation 

30 a § LFAB 22 
c, 22 d § FFAB 

Handläggare 
 

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

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

7.31 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 
av foderföretagare och företagare som befattar 
sig med animaliska biprodukter 

3-6 §§ FAFAB Handläggare 
 

7.32 Besluta om årlig kontrollavgift 3-6 §§ FAFAB, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 
livsmedels-
området 

Handläggare OBS! 8 § som från 
och med 1 januari 
2022 föreskriver vad 
som gäller för 
debitering av 
anläggningar som har 
efterhandsdebitering 
av avgifter för 
livsmedelskontroll 

7.33 Besluta om avgift för den som anmäler en 
anläggning för verksamhet med foder eller 
animaliska biprodukter, eller driftansvarig, för 
registrering 

14 § FAFAB, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 
livsmedels-
området 

Handläggare 
 

7.34 Besluta om avgift för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och offentlig 
verksamhet som hänger samman med 
kontrollen 

12 § FAFAB Handläggare 
 

7.35 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften när det finns särskilda skäl 

11 § FAFAB, 
Västerås stads 
taxa för 
offentlig 
kontroll inom 
livsmedels-
området 

Handläggare 
 

7.36 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften under de förutsättningar som anges i 
kontrollförordningen 625/2017 art 

F 625/2017 art. 
79.4 13 a § och 
16 a § FAFAB  

Handläggare 
 

8. Alkohollagen 

Nr Ärenden/ärendegrupp  Lagstöd Delegat Anmärkning 

8.1 Besluta om avslag och återkallande av 
serveringstillstånd i ärenden som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen 

6 kap. 37 § KL Presidiet 
 

8.2 Beslut om bifall till ansökan om tillstånd 8 kap. 1, 2, 4, 6, 
7, 14, 19 §§ AL 

Handläggare 
 

8.3 Beslut om att avvisa eller avskriva ansökan  8 kap. AL, 20 § 
FL 

Handläggare 
 

8.4 Beslut om avslag på ansökan om sökanden vid 
tre tillfällen genomfört kunskapsprov med ej 
godkänt resultat  

8 kap. 12 § AL Handläggare 
 

8.5 Beslut om att meddela erinran  9 kap. 17 § AL Handläggare 
 

8.6 Beslut om att återkalla tillstånd som inte 
utnyttjas 

9 kap 18 § AL Handläggare 
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8.7 Beslut om bifall respektive avslag vid ansökan 
från konkursförvaltare om att få fortsätta 
rörelsen  

9 kap. 12 § AL Handläggare 
 

8.8 Godkänna anmälningsärenden  5 kap. 5 §, 8 
kap. 3, 4, 6, 7, 8 
§§ samt 9 kap. 
11-12 §§ AL 

Handläggare 
 

8.9 Begäran om hjälp av polismyndigheten för att 
kunna utföra tillsyn 

9 kap. 9 § AL Handläggare 
 

Avgifter 

8.10 Beslut om nedsättning av avgift Västerås stads 
taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt AL 

Handläggare 
 

9. Tobakslagen och lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Nr Ärenden/ärendegrupp  Lagstöd Delegat Anmärkning 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  

9.1 Besluta om avslag och återkallande av 
tobakstillstånd i ärenden som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen 

6 kap. 37 § KL Presidiet 
 

9.2 Beslut att förlänga handläggningstiden med 
högst fyra månader, när det är nödvändigt på 
grund av utredningen 

4 kap. 1 § 
förordning 
(2019:223) om 
tobak och 
liknande 
produkter 

Handläggare 
 

9.3 Beslut om tillstånd att bedriva detaljhandel 
eller partihandel med tobaksvaror 

5 kap. 3 § LTLP Handläggare 
 

9.4 Besluta om föreläggande eller förbud utan vite, 
utom avseende förbud mot fortsatt verksamhet 

7 kap. 9 § och 
12 § LTLP 

Handläggare 
 

9.5 Meddela varning 7 kap. 11 § LTLP Handläggare 
 

9.6 Beslut att återkalla tobakstillstånd på grund av 
att den tillståndspliktiga 
försäljningsverksamheten upphört, att nytt 
tillstånd meddelats för samma försäljningsställe 
eller på tillståndshavarens egen begäran 

7 kap. 10 § p 1 
LTLP 

Handläggare 
 

9.7 Besluta att avslå eller avvisa ansökan om 
försäljningstillstånd om ansökan är ofullständig 

5 kap. 3 § LTLP, 
20 § FL 

Handläggare 
 

9.8 Besluta med anledning av anmälan om 
förändrad verksamhet när tillståndshavare 
avlidit eller fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
föräldrabalken med uppdrag som omfattar 
rörelsen 

5 kap. 8 § LTLP Handläggare 
 

9.9 Beslut om tillstånd till försäljning efter ansökan 
från konkursbo 

5 kap. 9 § LTLP Handläggare 
 

9.10 Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn 

7 kap. 17 § LTLP Handläggare 
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Föreläggande om rökförbud enligt 6 kap.  

9.11 Beslut om föreläggande avseende skyltning av 
rökfria miljöer   

6 kap. 2 § och 7 
kap. 9 och 12 §§ 
LTLP 

Handläggare 
 

Avgifter 

9.12 Besluta om avgift för prövning av ansökan om 
försäljningstillstånd 

8 kap. 1 § LTLP 
samt Västerås 
stads taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt 
LTLP 

Handläggare 
 

9.13 Beslut om avgift för tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig 
försäljning 

8 kap. 2 § LTLP 
samt Västerås 
stads taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt 
LTLP 

Handläggare 
 

9.14 Beslut om nedsättning av avgift Västerås stads 
taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt 
LTLP 

Handläggare 
 

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter  

9.15 Besluta om förelägganden eller förbud utan 
vite 

28 § LTN  Handläggare 
 

9.16 Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn 

32 § LTN Handläggare 
 

Avgifter 

9.17 Beslut om avgift för tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning 

40 § LTN samt 
Västerås stads 
taxa för 
prövning och 
tillsyn enligt 
LTN  

Handläggare 
 

9.18 Beslut om nedsättning av avgift 40 § LTN samt 
Västerås stads 
taxa för pröv-
ning och tillsyn 
enligt LTN 

Handläggare 
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10. Övrig lagstiftning inom miljö- och konsumentnämndens 
verksamhetsområde 

Nr Ärenden/ärendegrupp  Lagstöd Delegat Anmärkning 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

10.1 Besluta om avgift för kontroll 23 § LVRL samt 
Västerås stads 
taxa för 
verksamhet 
enligt LVRL 

  

Strålskyddslagen (2018:396) 

10.2 Besluta i ärende om anmälan av att 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten  

10 § SSMFS 
2012:5 

Handläggare 
 

10.3 Begäran om tillhandahållande av 
upplysningar och handlingar som behövs för 
tillsyn inom ramen för strålskyddslagen 

8 kap. 4 § StrSkL Handläggare 
 

10.4 Besluta om förelägganden och förbud utan 
vite 

8 kap. 6 § StrSkL Handläggare 
 

10.5 Besluta om förelägganden och förbud med 
vite om högst 10 000 kr 

8 kap. 6 § StrSkL Handläggare 
 

10.6 Beslut om tillfälligt omhändertagande av ett 
radioaktivt material eller en teknisk 
anordning om innehåller ett radioaktivt 
ämne eller som kan alstra strålning 

8 kap. 8 § StrSkL Handläggare 
 

10.7 Beslut om att försegla fastigheter, 
byggnader, utrymmen och andra 
anläggningar 

8 kap. 9 § StrSkL Handläggare 
 

10.8 Beslut om rättelse på en felandes bekostnad 8 kap. 10 § 
StrSkL 

Handläggare 
 

10.9 Begäran om tillträde till den anläggning eller 
plats där solarieverksamhet bedrivs, för 
undersökningar och provtagning. Gäller inte 
för bostäder 

8 kap. 11 § 
StrSkL 

Handläggare 
 

10.10 Begäran om polishandräckning 8 kap. 12 § 
StrSkL 

  

10.11 Beslut om tillsynsavgift enligt fastställd taxa  10 kap. 4 § 
SSL, Västerås 
stads taxa för 
tillsyn enligt SSL 

Handläggare 
 

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

10.12 Besluta att få tillträde eller begära de 
upplysningar och handlingar som behövs för 
tillsynen 

7 § SPRP Handläggare 
 

10.13 Begäran om polishandräckning 7 § SPRP Handläggare 
 

10.14 Besluta att meddela de förelägganden utan 
vite som behövs för att Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 98/2013 ska 
följas 

8 § SPRP Handläggare 
 

10.15 Besluta att ta ut avgift för tillsyn 11 § SPRP Handläggare 
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Lag (2006:1517) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

10.16 Besluta om åtgärder till skydd för människors 
hälsa 

17 § IH Handläggare 
 

10.17 Besluta om åtgärder för att i hamnen utrota 
insekter, råttor och andra djur som vanligen 
är bärare av smittämnen som utgör en 
hälsorisk för människor och för att skydda 
hamnens anläggningar mot sådana djur 

22 § IH Handläggare 
 

10.18 Besluta om åtgärder för att ombord på fartyg 
utrota insekter, råttor och andra djur som 
vanligen är bärare av smittämnen som utgör 
en hälsorisk för människor 

23 § IH Handläggare 
 

10.19 Besluta om avgiftens storlek vid tillsyn 25 § IH Handläggare 
 

10.20 Besluta att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

25 § IH Handläggare 
 

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

10.21 Förelägga eller förbjuda, i tillsynsärenden om 
renhållning som avses i 4 § lag med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 

12 § Lag 
(1998:814) med 
särskilda be-
stämmelser om 
gaturenhållning 
och skyltning 

Handläggare 
 

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

10.22 Förelägga i tillsynsärenden om förnybara 
drivmedel 

6 § Lag 
(2005:1248) om 
skyldighet att 
tillhandahålla 
förnybara 
drivmedel 

Handläggare 
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Förkortningar 
 

AB Allmänna bestämmelser 

AF Avfallsförordning (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

BilF Bilskrotningsförordning (2007:186) 

DF Delgivningsförordning (2011:154 

DL Delgivningslag (2010:1932) 

F EU-förordning 

FAM Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador 

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

FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter  

FL Förvaltningslag (2017:900) 

MFM Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

FS Författningssamling 

FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

GDPR (General Data Protection Regulation) Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

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

KL Kommunallag (2017:725) 

LAF Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LF Livsmedelsförordning (2006:813) 

LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  

LL Livsmedelslag (2006:804) 

LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning 

LVRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

LTN Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  

MB Miljöbalk (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordning (2013:251) 

MTF Miljötillsynsförordning (2011:13) 

NFS 2015:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
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NFS 2017:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor 

NSF 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SJVFS 2004:62 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäringar 

SLVFS Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2001:30) 

SPRP Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 
solningsanläggningar  

SSL Strålskyddslag (2018:396 

StrSkl Strålskyddslag (2018:396) 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TL Tobakslag (1993:581)  

LTPL Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

 

 

 

 


