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Bygglovs- och tillsynsnämnden

Revidering av delegationsordning för bygglovs- och
tillsynsnämnden
Förslag till beslut

Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Beslutanderätten för bygglovs- och tillsynsnämndens räkning delegeras
enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober
2020.

Beskrivning av ärendet

Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd delegera sin
beslutanderätt till anställd i kommunen. Om nämnden delegerar till
förvaltningschefen inom nämndens ansvarsområde får förvaltningschefen i sin tur
vidaredelegera beslutanderätten enligt 7 kap. 6 § kommunallagen.
Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen får kommuner genom avtalssamverkan komma
överens om beslutanderätten även får utövas av anställda i andra kommuner.
Huddinge och Stockholms stad har ingått ett sådant beslut om avtalssamverkan
inom miljö- och livsmedelsområdena.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit initiativ till en gemensam revidering av
vissa delar av samtliga nämnders delegationsordning, bland annat mot bakgrund
av att kommunen numera är en upphandlande myndighet. Detta har utmynnat i en
mall för gemensamma delar enligt bilaga 3. Miljö- och bygglovsförvaltningen har
med anledning av den gemensamma översynen också passat på att se över
nämndspecifika delar för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att bygglovs- och tillsynsnämnden
delegerar sin beslutanderätt i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.
Föreslagna ändringar finns redovisade i bilaga 2. Nedan följer också en kort
beskrivning av de föreslagna ändringarna.
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Avsnitt A

Ny punkt A 6.3.16. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna (HKF 1100) krävs
tillstånd från Polismyndigheten för arbeten som orsakar störande buller. I det fall
polisen remitterar kommunen behöver svaret inte lämnas av kommunstyrelsen i
och med att det inte är en remiss enligt ordningslagen som kommunstyrelsen
svarar på.
Avsnitt A.8
Ny punkt A 8.4 om att ombud inte får medverka i ärendet. Möjligheten att fatta
detta beslut finns i förvaltningslagen och kan användas om ett ombud inte är
kunnig inom ämnet eller på andra sätt försvårar handläggningen.
Övriga punkter är inte nya, men redaktionellt omflyttade.

Avsnitt B

Avsnittet är ändrat och följer kommunstyrelsens förvaltnings förslag på ny
delegationsordning inom HR-området med vissa förenklingar.

Avsnitt C

Huddinge är numera en upphandlande myndighet och kommunstyrelsen ansvarar
därför för all upphandling. Avsnittet följer förslaget från kommunstyrelsens
förvaltning och innehåller ingen delegation från bygglovs- och tillsynsnämnden
utan enbart upplysningar om hur beslut inom upphandlingsområdet fattas.

Avsnitt D

Ny punkt D 6.5 om avgift för tillsyn enligt lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer.
Ändringarna i övrigt är enbart redaktionella.

Avsnitt E

Ändringar i delegationen för flerbostadshus och hotell. Förvaltningen föreslår att
mindre ändringar avseende flerbostadshus och hotell kan beslutas på delegation.
Det kan vara fråga om fönsterbyte, inglasning av balkonger, mindre tillbyggnader
i övrigt, byte av färg m.m. Nybyggnation ska fortsatt beslutas av nämnden, vilket
följer av skrivningen i punkt E 2.2 och E 2.3 m.fl.

Avsnitt G

Punkterna G 4-5 är nya.

Avsnitt J

Ny punkt J 1.9 om att överlämna ärende till regeringen i enlighet med
bestämmelserna i 19 kap. 2 § miljöbalken.
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Ny punkt J 3.4.1 om beslut i ärende om dispens från kraven i förordningen
(2013:254) om användning av organiska lösningsmedel.
Den tidigare begränsningen vad gäller storlek på miljösanktionsavgifter föreslås
tas bort. Se delegationspunkt J 9.1. Enligt förvaltningens mening finns ingen
anledning att ta ett sådant eventuellt ärende till nämnd eftersom beloppet följer
fastlagda regler i förordningen om miljösanktionsavgifter och det inte finns någon
möjlighet att göra avsteg från dessa, förutom de generella bestämmelserna i 30
kap. miljöbalken.
I övrigt är ändringarna redaktionella.

Avsnitt K

Endast redaktionella ändringar föreslås.

Avsnitt N

Hela avsnittet föreslås strykas.

Höjning av vitesbelopp

Förvaltningen föreslår att vitesbelopp som kan beslutas om på delegation höjs till
250 000 kronor för fast vite och 100 000 för löpande vite (per period eller
överträdelse), för att nämnden snabbare ska kunna ingripa med vite på sådan nivå
som kan motsvara mer kostsamma åtgärder. Den föreslagna höjningen gäller för
alla delegationspunkter om vite. Denna begränsning gäller inte för viten enligt
lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen precis
som tidigare, se punkt M 4.2.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska
konsekvenser.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Bilagor

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga 1. Föreslagen delegationsordning
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