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Reglemente för bygg- och miljönämnden  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och i kommun-
gemensamt reglemente för nämnderna gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Nämndens uppgifter 

Allmänt om bygg- och miljönämndens uppgifter 

1 § 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens prövnings- och 
tillsynsuppgifter inom  

• plan- och byggnadsområdet med undantag av översiktsplaner, 

• miljö- och hälsoskyddsområdet,  

• livsmedelskontroll,  

• naturvårdsområdet, och 

• alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria 
nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. 

Uppgifter med hänvisning till författning 

2 §  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har 
enligt följande lagar och förordningar: 

1. Plan- och bygglagen (2010:900), förutom vad gäller översiktlig 
planering och strategiska planprogram 

2. Plan- och byggförordningen (2011:338) 

3. Miljöbalken (1998:808), förutom uppgifter som teknik- och 
servicenämnden ansvarar för enligt dess reglemente 

4. Förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

5. Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhåll-
ning och skyltning, vad avser tillsyn av renhållningen enligt 3 § 
samt skyltning  

6. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

7. Förordningen (2007:108) om lägenhetsregister 

8. Lagen (1977:439) om kommunal energiplanering 
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9. Förordningen (1997:440) om kommunal energiplanering 

10. Livsmedelslagen (2006:804)  

11. Livsmedelsförordningen (2006:813) 

12. Smittskyddslagen (2004:168)  

13. Smittskyddsförordningen (2004:255) 

14. Strålskyddslagen (1988:220) 

15. Strålskyddsförordningen (2018:506) 

16. Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer  

17. Förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer 

18. Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  

19. Förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter  

20. Lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara 
drivmedel, s.k. pumplagen 

21. Alkohollagen (2010:1622) 

22. Alkoholförordningen (2010:1636) 

23. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

24. Förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter 

25. Lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

26. Förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter 

27. Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

28. Förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

29. Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel 

30. Spelförordningen (2018:1475)  

 

Övriga uppgifter 

3 §  

Bygg- och miljönämnden ansvarar även för: 

1. Inom kommunen bistå med expertkunskap avseende miljö- och 
hälsoskydd, naturvård och kulturmiljövård  
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2. Initiativtagare till säkerställande av kulturmiljövårdsobjekt och 
framtagande av skötselplan för kulturreservat  

3. Initiativtagare till säkerställande av naturvårdsobjekt, upprätta 
förslag till beslut och skötselplan för naturreservat, 
djurskyddsområde och växtskyddsområde  

4. Initiativtagare till naturvårdsåtgärder som främjar biologisk 
mångfald och allmänhetens naturupplevelser  

5. Initiativtagare till ansökningar om bidrag till naturvårdsinsatser 
då det är motiverat för att bevara naturmiljöer  

6. Vara kommunens part vid tecknande av kommunala 
naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § jordabalken (1970:994)  

7. Samordning av kommunens naturvårdsarbete  

8. Kommunens naturdatabas enligt kommunens naturvårdsprogram 

9. Kommunens kalkning mot försurning av sjöar och vattendrag 

10. Kommunens baskartverksamhet och stomnät  

11. Kommunens adresskartor  

12. Energirådgivning inom kommunen, inklusive de som bor eller 
verkar i kommunen  

13. Övervaka risken för skred och utarbeta förslag till ansökan om 
bidrag för åtgärder 

14. Beslut om undantag och tillstånd enligt föreskrifter för 
kulturreservat  

15. Beslut om interimistiska förbud enligt miljöbalken när det gäller 
kulturreservat  

 

Delegering från kommunfullmäktige 

4 § 

Bygg- och miljönämnden får besluta i följande kategorier av ärenden, 
under förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen: 

1. Anta och ändra detaljplan och områdesbestämmelse om 
kommunala nettokostnader understiger 10 prisbasbelopp och 
beslutet ryms inom den kommunala nettokostnad som har 
godkänts av kommunstyrelsen i planbeskrivningens 
genomförandedel.  

2. Upphäva detaljplan och områdesbestämmelse när det kan ske 
med stöd av 5 kap. 38 b § plan- och bygglagen.  
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3. Förlänga eller förnya detaljplans genomförandetid enligt 4 kap. 
24-25 §§ plan- och bygglagen. Nämnden har däremot inte rätt 
att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens 
utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

Före antagande av detaljplan ska bygg- och miljönämnden inhämta 
kommunstyrelsens godkännande av den till detaljplanen hörande 
planbeskrivningens genomförandedel. 

Nämndens arbetsformer 

Presidium 

5 § 

Bygg- och miljönämndens presidium ska bestå av ordförande, förste 
vice ordförande och andre vice ordförande. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Sammansättning 

Nämnden 

6 § 

Bygg- och miljönämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Utskott 

7 § 

Inom bygg- och miljönämnden ska det inte finnas något utskott. 

___________________ 
 

 


