FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för
byggnadsnämnden

Utgivare: Byggnadsnämnden
Gäller från: 2020-09-16
Antagen av byggnadsnämnden 2020-09-09, § 204

Delegationsordning för byggnadsnämnden
Med stöd av kommunallagen 6 kap. 37–39 § delegerar byggnadsnämnden till förtroendevalda och
anställda enligt följande uppställning att besluta på nämndens vägnar i angivna slag av ärenden.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegat ansvarar också för att samråd med
berörda sker inför beslut.
Beslut i ärenden inom nämndens ansvarsområde som inte finns upptagna i denna
delegationsordning ska fattas av nämnden i dess helhet.
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Anmälan

Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till nämnden.
2

Beslut – Verkställighet

Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande
art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och
åtgärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika
rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ
och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren.
3

Vidaredelegation

Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras. Vidaredelegering får endast ske i
ett steg och besluten ska anmälas till byggnadsnämnden.
4

Jäv

Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.
5

Överordnads befogenheter

Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att
överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman.
Nämnden har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade. Delegationen omfattar
delegatens (befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och gällande organisation.
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6

Begränsningar i delegats befogenheter, G1 – G17

Delegat får inte, trots delegation, fatta beslut om förhandsbesked och bygglov om detta innebär
lokaliseringsprövning (undantag G7).
Bygglov får inte ges för nybyggnad eller större ändring av ett gathus inom det område som omfattas
av ”Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad”. Vidare får bygglov inte ges för ny
huvudbyggnad, ny komplementbyggnad eller större ändring av byggnad på öar inom Hällaryds och
Åryds skärgårdar.
Delegaten får inte besluta om rivningslov för byggnader inom det område som omfattas av
”Bevarande av Karlshamns innerstad” eller rivning som kräver ett beslut enligt annan författning.
Inte heller beslut om marklov får fattas av delegat inom detta område.

Förkortningar
A

arkitekt

BA

bygglovarkitekt

BH

bygglovhandläggare

BI

byggnadsinspektör

BN

byggnadsnämnden

BN ordf

byggnadsnämnden ordförande

BN v ordf

byggnadsnämnden vice ordförande

BN 2 v ordf

byggnadsnämnden andre vice ordförande

EkC

ekonomichef

FC

förvaltningschef

HA

handläggare/assistent

KaC

kanslichef

KJ

kommunjurist

NS

nämndsekreterare

PA

planarkitekt

SA

stadsarkitekt

UC

upphandlingschef
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet som har ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. I kommunstyrelsens ledningsfunktion
ligger bland annat att leda och samordna personalpolitiken. Kommunstyrelsen har vidare ansvar för
att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt beslutar i försäkrings- och
skadeståndsärenden. Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunövergripande upphandlingar
inom varu- och tjänsteområdet i enlighet med av kommunfullmäktige antagen upphandlings- och
inköpspolicy samt övriga upphandlingar av stor principiell vikt och upphandlingar som sker
samordnat med annan. Se vidare reglemente för kommunstyrelsen.
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Ärende

Delegat

Lagrum

Anmärkning

(Ersättare)

A

Allmänt

A1

Beslut om representation och
uppvaktning.

BN ordf
(BN v ordf)
(BN 2 v ordf)

A2

Beslut om utlämnande av allmän
handling.

FC
(SA)

Ansvar och befogenheter följer av
kommunikationspolicyn med
tillhörande riktlinjer.

OSL och 2 kap. Om en anställd vid en myndighet har
vården om en handling är det i första
TF

hand denne som ska pröva om
handlingen ska lämnas ut. I
tveksamma fall ska den anställde låta
myndigheten göra prövningen, om det
kan ske utan onödigt dröjsmål.
Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet, samt
uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande till enskild, eller om
den enskilde begär myndighetens
prövning fattas av FC.
Den enskilde ska informeras om
möjligheten att begära myndighetens
prövning och det krävs ett skriftligt
beslut av myndigheten för att beslutet
ska kunna överklagas.

A3

Beslut som är så brådskande att
det inte går att avvakta nämndens
avgörande.

BN ordf
6 kap. 39 § KL
(BN v ordf)
(BN 2 v ordf)

Ordförandebeslut
Besluten ska anslås omedelbart och
anmälas vid byggnadsnämndens nästa
sammanträde.

A4

Beslut om att utse ombud för att
föra kommunens talan i mål och
ärenden inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

FC

Reglemente för byggnadsnämnden
§ 11

A5

Undertecknande av avtal, andra
handlingar och skrivelser som
beslutas av nämnden.

BN ordf
(BN v ordf)
(BN 2 v ordf)

A6

Beslut att avge yttrande i ett
ärende av regelmässig karaktär
som saknar principiell betydelse.

BN ordf
(BN v ordf)
(BN 2 v ordf)
PA, BA, BI,
BH, A

A7

Beslut om kurser och konferenser BN ordf
för förtroendevalda.
(BN v ordf)
(BN 2 v ordf)
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Beroende på förändringar i
lagstiftningar, förändrat
arbetssätt/system, efter samråd med
eller anvisningar från Sydarkivera.

A8

Beslut om att revidera antagen
dokumenthanteringsplan.

KaC
(KJ)

A9

Beslut om rättelse av beslut som
delegat fattat.

Den delegat 36 §
som fattade Förvaltningslag
ursprungs(2017:900)
beslutet

A10 Beslut om omprövning av beslut

Den delegat 37-38 §
som fattade Förvaltningslag
ursprungs(2017:900)
beslutet

som delegat fattat.

B

Upphandling
Beslut om inköp av varor och
tjänster, sluta ramavtal och
utnyttja option.

Upphandlings- och inköpspolicy,
Riktlinjer för upphandling och inköp,
lagen om offentlig upphandling
(LOU). Budget samt Riktlinjer för
investeringar och leasing.

B1

Inköp upp till 28 % av tröskelvärdet enligt gällande EUdirektiv.

FC

B2

Inköp med kontraktsvärde över
28 % av tröskelvärdet enligt
gällande EU-direktiv, men under
tröskelvärdet.

UC

B3

Inköp över tröskelvärdet inom
eget verksamhetsområde.

BN ordf

C

Ekonomi

C1

Beslut i skadeståndsärenden

E

Överklagande i rätt tid

E1

Beslut om överklagande har
kommit in i rätt tid

Direktupphandling.
Dokumentationsplikt föreligger om
upphandlingen överstiger 100 tkr.

Skadeståndslagen

KJ
(EkC)

Lagen om beräkning av lagstadgad
45 §
Förvaltningslag tid.
(2017:900)

NS
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Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)
F

Planverksamhet

F1

Beslut om att genomföra samråd
avseende samrådsförslag efter
genomfört programsamråd.

BN ordf
(BN v ordf)
(BN 2 v ordf)

F2

Beslut om att granskning av
förslag till detaljplan,
områdesbestämmelser och
översiktsplan när utställnings/granskningshandlingar i allt
väsentligt överensstämmer med
förslag som tidigare godkänts av
BN.

SA
5 kap. 18–19 §§
(HandPBL
läggande PA)

F3

Beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan,
områdesbestämmelser och
översiktsplan när ingen väsentlig
erinran i sak inkommit mot
förslaget vid granskning.

SA
5 kap. 27 § PBL
(Handläggande PA)

F4

Beslut att teckna planavtal när
nämnden beslutat låta upprätta
plan.

BN ordf

6

5 kap. 11–13 §§
och 17 § PBL
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G

Bygglovsverksamhet

G1

Beslut om bygglov där den sökta
åtgärden avviker från detaljplan
eller områdesbestämmelser med
högst 15 % och berörda grannar
inte haft någon erinran.

BA

Beslut ska ske inom ramen för de
9 kap. 2 §
föreskrifter som anges i 9 kap. 30 a
1–2 st. och
och 31 b, d §§ PBL.
9 kap. 35 § 2 st.
PBL

G2

Beslut om bygglov där den sökta
åtgärden avviker från detaljplan
eller områdesbestämmelser och
berörda grannar inte haft någon
erinran.

BA

Beslut ska ske inom ramen för de
9 kap. 2 §
föreskrifter som anges i 9 kap. 30 a
1–2 st. och
och 31 c §§ PBL.
9 kap. 35 § 2 st.
PBL

G3

Beslut om bygglov för nybyggnad
av en- eller tvåbostadshus utanför
område med detaljplan men inom
ramen för de villkor som bestämts
i bindande förhandsbesked.

BA

9 kap. 2 § 1–2
st. samt 9 kap.
30–32 a §§ PBL

G4

Beslut om bygglov för nybyggnad BA
eller tillbyggnad utanför
detaljplanelagt område och
områdesbestämmelser med högst
1 000 m2 bruttoarea där
lokaliseringsprövning inte behövs.

9 kap. 2 § 1–2
st. samt 9 kap.
30–32 a §§ PBL

G5

Beslut om bygglov för nybyggnad
eller tillbyggnad inom detaljplan
med högst 2 000 m2 bruttoarea, ej
bostadshus.

BA

9 kap. 2 § 1–2
st. samt 9 kap.
30–32 a §§ PBL

G6

Beslut om bygglov för nybyggnad
inom detaljplan av en- eller
tvåbostadshus som inte hänför sig
till rad- eller kedjehusbebyggelse.

BA

9 kap. 2 § 1–2
st. samt 9 kap.
30–32 a §§ PBL

G7

Beslut om bygglov för tillbyggnad BA, BI, BH, 9 kap. 2 § 1–2 BI och BH har delegation för
2
av en- eller tvåbostadshus.
A
st. samt 9 kap. tillbyggnad på högst 50 m bruttoarea
30–32 a §§ PBL

G8

Beslut om bygglov för ny- eller
tillbyggnad av
komplementbyggnad.

BA, BI, BH, 9 kap. 2 § 1–2 BI och BH har delegation för ny- eller
2
A
st. samt 9 kap. tillbyggnad på högst 50 m bruttoarea
30–32 a §§ PBL

G9

Beslut om bygglov för ny- eller
tillbyggnad av mindre byggnader
som inte är
komplementbyggnader.

BA, BI, BH, 9 kap. 2 § 1–2 Exempelvis kiosk,
A
st. samt 9 kap. avloppspumpstation, sjöbod eller
därmed jämförliga byggnader.
30–32 a §§ PBL

Beslut om bygglov ska ske inom ramen
för de föreskrifter som anges i 9 kap.
30–32 a §§ PBL.
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G10 Beslut om bygglov för att ta i

BA, BI, BH, 9 kap. 2 § 1 st.
A
p. 3 a PBL

G11 Beslut om bygglov för inredande

BA, BI, BH, 9 kap. 2 § 1 st.
A
p. 3 b PBL

G12 Beslut om bygglov för byte av

BA, BI, A,
BH

9 kap. 2 § 1 st.
p. 3 c samt 8 § 1
st. p. 2 c PBL

BI och BH får inte fatta beslut inom
områden som omfattas av ”Bevarande
och utvecklingsplan för Karlshamns
Innerstad.”

G13 Beslut om att i område av

BA, A

9 kap. 8 § 1 st.
p. 2 b PBL

Bygglov ska lämnas inom den
utsträckning som framgår av detaljplan
eller områdesbestämmelser.

anspråk eller inreda byggnad helt
eller delvis för väsentligen annat
ändamål.
av någon ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri.
färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende.
värdefull miljö underhålla ett
byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8
kap. 13 §.

G14 Beslut om bygglov för nybyggnad BA, BI, BH, 9 kap. 2 § 1 st
eller väsentlig ändring av

A

p. 3, 9 kap. 8 §
1 st. p. 1 PBL
samt 6 kap.
1–2 §§ PBF

 upplag eller materialgårdar (p.
2),
 fasta cisterner (p. 4),
 murar och plank (p. 7),
 parkeringsplatser utomhus, (p.
8),
 transformationsstation (p. 10).

G15 Beslut om bygglov för

uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar.

BA, BI, BH, 9 kap. 8 § 1 st.
A
p. 1 och 6 kap.
3–4 a §§ PBF

8

BI och BH får inte fatta beslut inom
områden som omfattas av ”Bevarande
och utvecklingsplan för Karlshamns
Innerstad.”
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G16 Beslut om rivningslov inom

BA, BI

9 kap. 10 § och
34 § PBL

G17 Beslut om marklov inom ramen

BA, BI

9 kap. 11–13 §§
samt 35 § PBL

G18 Beslut om lov för åtgärder som

BA

9 kap. 14 § PBL

G19 Beslut om villkorsbesked.

BA, BI

9 kap. 19 § PBL

ramen för de föreskrifter som
anges i angivna lagrum, dock ej
rivning av byggnad som ur
historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig
synpunkt har större värde eller
rivning som kräver beslut enligt
annan författning.
för föreskrifterna i angivna
lagrum.
inte kräver lov.

G20 Beslut om att förelägga sökanden

BA, BI, BH, 9 kap. 22 § PBL
att avhjälpa brister i ansökan inom PA, HA, A
viss tid samt beslut att avvisa
ansökan om föreläggande inte
följs.
9 kap. 24 § PBL Innan beslut fattas ska berörda parter

G21 Beslut om att samordning med

BA

G22 Beslut om att förlänga

BA, BI, BH, 9 kap. 27 § PBL Sökanden ska informeras om
förlängningen och skälen för den
PA, HA, A

få tillfälle att yttra sig.

miljönämnd inte ska ske då
särskilda skäl föreligger.

handläggningstiden för ärende om
lov eller förhandsbesked en gång
med högst 10 veckor utöver de
ursprungliga 10 veckorna.

innan den ursprungliga tidsfristen har
gått ut.

G23 Beslut om tidsbegränsat bygglov i BA

9 kap. 33 § PBL

G24 Beslut om tidsbegränsat bygglov

9 kap. 33 a §
PBL

de fall åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om
tillfällig användning av byggnad
eller mark, eller om åtgärden har
ringa påverkan på omgivningen.

BA

för nybyggnad för
bostadsändamål.

9

Observera att paragrafen upphör att
gälla 2023-05-01.
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G25 Beslut om lov med villkoret att

BA, BI

planbeslutet vinner laga kraft, att
fastighetsägaren har betalat
gatukostnader eller, vid lov i
efterhand, skyldighet att vidta de
ändringar i det utförda som
behövs.

9 kap. 36–38 §§
PBL

Genomförande av åtgärder
G26 Beslut att utse ny kontrollansvarig BI

10 kap. 13 §
PBL

G27 Beslut att ge startbesked i beslut

BI, HA
(BA)

10 kap. 22 § 1
st. p. 1 PBL

G28 Beslut om att förelägga

BI, HA
(BA)

10 kap. 22 §
1 st. p. 2 PBL

G29 Beslut om att med ett startbesked

BI, HA
(BA)

10 kap. 23 §
PBL

om en kontrollansvarig har lämnat (BA)
sitt uppdrag.
om lov, eller snarast möjligt
därefter, om det enligt 10 kap. 14
§ PBL inte behövs något tekniskt
samråd.
byggherren att ge in de ytterligare
handlingar som behövs för
prövningen av frågan om
startbesked.
godkänna att en åtgärd som avses
i 10 kap. 3 § PBL får påbörjas.

Byggherren bör lämna förslag på ny
kontrollansvarig.

Endast om det inte behövs tekniskt
samråd enligt 10 kap. 14 § PBL.

Vad avser skyddsrum i p.3, se 3 kap. 4
§ lagen om skyddsrum.
Vad avser alternativa
energiförsörjningsystem i p. 4, se 23 §
lagen om energideklaration.
I startbeskedet ingår, enligt 10 kap.
24 § PBL, att:
1. fastställa den kontrollplan som ska
gälla med uppgift om vem eller vilka
som är sakkunniga eller
kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja
åtgärderna, om sådana villkor
behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning, om
utstakning behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska
lämnas till nämnden inför beslut om
slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning, i den mån sådana
upplysningar behövs.
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G30 Beslut om att det för

BI
(BA)

10 kap. 18 §
PBL

G31 Beslut om kompletterande villkor

BI
(BA)

10 kap. 29 §
PBL

G32 Beslut om att ge slutbesked.

BI, HA
(BA)

10 kap. 34 §
PBL

G33 Beslut om att ge interimistiskt

BI, HA
(BA)

10 kap. 36 §
PBL

G34 Beslut om att byggnadsverk får

BI, HA
(BA)

10 kap. 4 § PBL

rivningsåtgärder inte krävs en
kontrollplan.
för bygg- eller rivningsåtgärderna
eller för kontrollen.

slutbesked.

tas i bruk utan att slutbesked
lämnats.

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
G35 Beslut att avge skriftligt

BI
(BA)

11 kap. 7 § PBL

G36 Beslut att av polismyndighet

BI
(BA)

11 kap. 9 § PBL

ingripandebesked.

begära det biträde som behövs för
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL.

G37 Beslut om lovföreläggande om

BI
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan (BA)
lov, om det är sannolikt att lov
kan ges för åtgärden och
delegaten har befogenhet att
besluta i lovärendet.

11 kap. 17 §
PBL

G38 Beslut om föreläggande inom

BI
(BA)

11 kap. 18–24
§§ PBL

G39 Beslut om att avskriva eller

BI, HA, AU

11 kap. 19–24
§§ PBL

G40 Beslut om att ansöka om

BI
(BA)

6 § viteslagen
och 11 kap.
37 § PBL

G41 Beslut om förbud mot fortsatt

BI
(BA)

11 kap. 30–32 a Beslut får fattas även då förbud
förenas med vite, se 11 kap. 37 § PBL.
§§ PBL

ramen för nämndens
tillsynsarbete.

avsluta tillsynsärenden där rättelse
gjorts eller där ingripande inte
krävs.
utdömande av vite.

arbete eller åtgärd.
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Nämnden beslutar om föreläggande
av vite, delegat beslutar om att ansöka
hos mark- och miljödomstolen om
utdömandet av vitet
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G42 Beslut om förbud mot användning BI

11 kap. 33 §
p. 1 PBL

Beslut får fattas även då förbud
förenas med vite, se 11 kap. 37 § PBL.

G43 Beslut om förbud mot användning BI

(BA)

11 kap. 33 §
p. 2 PBL

Observera att beslut inte får fattas om
det finns förutsättningar för slutbesked.

G44 Beslut om att utse annan

BI
(BA)

11 kap. 34 §
PBL

G45 Beslut om att entlediga

BI
(BA)

11 kap. 35 §
PBL

G46 Beslut om ny kontrollansvarig,

BI
(BA)

11 kap. 35 §
PBL

G47 Beslut om att ansöka om

BI
(BA)

11 kap. 39 §
PBL

av hela, eller delar, av
byggnadsverk.
av hela, eller delar, av
byggnadsverk.
funktionskontrollant.

kontrollansvarig om denne har
åsidosatt sina skyldigheter enligt
10 kap. 11 § PBL.
efter förslag från byggherren.
handräckning hos
kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt:

(BA)

 11 kap. 8 § PBL, eller
 11 kap. 19–24 §§ när någon har
underlåtit att utföra ett arbete
eller vidta en åtgärd som har
förelagts honom eller henne.

Avgifter
G48 Beslut om att ta ut avgifter med

tillämpning av kommunens planoch bygglovstaxa.

BI, BA, BH, 12 kap. 8–11 §§
HA, A
PBL samt
kommunens
plan- och
bygglovstaxa

Plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF), Boverkets regler (BBR) och föreskrifter
(BFS) m.m.
G49 Beslut att, om en anmälan av

anmälningspliktig åtgärd enligt 6
kap. 5 § PBF är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom en viss tid.

BI, HA
(BA)

12

6 kap. 10 § 1 st. Föreläggandet ska innehålla en
upplysning om att anmälan kan komma
PBF
att avvisas eller ärendet avgöras i
befintligt skick om föreläggandet inte
följs.
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G50 Beslut om att avvisa en anmälan

BI, HA
(BA)

G51 Beslut om att fastställa

BI, BA, BH, 7 kap. 4 §§ PBF
HA

G52 Beslut om att kontrollansvarig

BI, BA, BH, 7 kap. 5 §§ 1 st.
HA
p. 2–14 PBF

G53 Beslut om att förelägga den som

BI
(BA)

om ett föreläggande att avhjälpa
brister i anmälan inte följs, och
anmälan är så ofullständig att den
inte kan handläggas i sak.
kontrollansvarig.

inte krävs.

äger eller ansvarar för en
motordriven anordning som är
installerad i ett byggnadsverk, att
se till att anordningen
kontrolleras.

G54 Beslut om längre

besiktningsintervall.

6 kap. 10 § 2 st.
PBF

8 kap. 6 § PBF

I beslutet ska anges vad som ska
undersökas.

BI
(BA)

3 kap. 16 § BFS
2016:2, H 16

G55 Beslut om anstånd med besiktning BI

3 kap. 17 § BFS
2016:2, H 16

G56 Beslut om användningsförbud för

BI
(BA)

5 kap. 13–15 §§
PBF, 3 kap. 3–4
§§ BFS 2016:2
H 16

G57 Beslut om föreläggande mot en

BI
(BA)

11 kap. 19–20
§§ PBL

i fall där det finns särskilda skäl.

hissar och andra motordrivna
anordningar.

byggnads ägare som inte fullgör
sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av
ventilationssystem.

G58 Beslut om senareläggning av

besiktningstidpunkt ifråga om
ventilationssystem om det finns
särskilda skäl.

Detta ska ske om det krävs för att
säkerställa att anordningen uppfyller
de krav som ställs enligt 8 kap. 4 §
PBL.

(BA)

Se 5 kap. 1–7 §§ PBF för skyldigheter.
Gäller föreläggande utan vite. Se även
BFS 2011:16, OVK* 1 och 2.
(*Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om funktionskontroll och
certifiering av sakkunniga
funktionskontrollanter)

BI
(BA)

BFS 2011:16
OVK 1,
ändrad 2012:6,
OVK 2, 4 §
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G59 Beslut om att medge mindre

avvikelser från föreskrifterna om
det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan antas
bli tekniskt tillfredsställande samt
att det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt.

BI
(BA)

1:21 BBR (BFS Se även BFS 2015:5, om tillämpning
av europeiska konstruktionsstandarder
2011:6 med
(eurokoder), EKS 10, 3 §.
ändringar fram
till 2017:5)

BN ordf
(BN v ordf)
(BN 2 v ordf)

7 kap. 18 b §
MB

Miljöbalken (MB)
G60 Beslut om att bevilja

strandskyddsdispens vid
nybyggnad, tillbyggnad av
byggnad eller anläggning om
högst 25 kvm2 samt mindre
åtgärder.

G61 Beslut om att avvisa ansökan om

BA

dispens inte krävs eller ska
handläggas av länsstyrelsen

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
G62 Beslut om prövning av behov och
beslut i frågan om
färdigställandeskydd.

BI
(BA)

3 § lag om
färdigställandeskydd

Fastighetsbildningslagen (FBL, 1970:988)
G63 Beslut att avge yttrande till

BA

3 kap. 1-3 §§
FBL

lantmäteriet vid begäran om
samråd, godkännande av
förrättning m.m.
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Observera 7 kap. 18 a §.
Se 7 kap. 15 § MB.
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Ärende

Delegat

Anmärkning

(Ersättare)

H

Dataskyddsförordningen
(GDPR)

H1

Beslut att vägra att tillmötesgå begäran om
begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig

SA

Beslut om utlämnande av registerutdrag
samt beslut att avvisa begäran om
registerutdrag

SA

Beslut om den registrerades rätt till rättelse

SA

Art. 16 GDPR

SA

Förvaltningsbesvär. Överklagas
till allmän förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Art. 17 GDPR

Beslut om den registrerades rätt till
begränsning av behandling

SA

Förvaltningsbesvär. Överklagas
till allmän förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Art. 18 GDPR

Beslut om underrättelse till tredje man om
rättelse, radering eller begränsning av
behandling

SA

Förvaltningsbesvär. Överklagas
till allmän förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Art. 19 GDPR

H2

H3

H4

H5

H6

Art. 12.5 GDPR
Förvaltningsbesvär. Överklagas
till allmän förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Art. 15 GDPR
Förvaltningsbesvär. Överklagas
till allmän förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s allmänna
dataskyddsförordning.

Beslut om den registrerades rätt till radering

15

Förvaltningsbesvär. Överklagas
till allmän förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
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H7

H8

H9

H10

Beslut om den registrerades rätt till
dataportabilitet

SA

Art. 20 GDPR

Beslut med anledning av den registrerades
rätt att göra invändningar

SA

Förvaltningsbesvär. Överklagas
till allmän förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Art. 21 GDPR

Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal,
datadelningsavtal eller annat inbördes
arrangemang, inklusive instruktioner

FC

Förvaltningsbesvär. Överklagas
till allmän förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Art. 28.3 GDPR

Beslut om anmälan av en
personuppgiftsincident samt upprätta
anmälan och dokumentation

SA

Överklagandeförbud enligt 7 kap.
5 § lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till
EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Art. 33 GDPR
Anmälan ska göras till
Datainspektionen inom 72 timmar
efter att myndigheten fick
kännedom om incidenten.
Samråd ska ske med
dataskyddsombudet innan
anmälan.

H11

Fastställa konsekvensbedömning avseende
dataskydd

SA

Överklagandeförbud enligt 7 kap.
5 § lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till
EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Art. 35 GDPR
Samråd ska ske med
dataskyddsombudet innan
konsekvensbedömningen
fastställs.
Överklagandeförbud enligt 7 kap.
5 § lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till
EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
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