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Reglemente för bygg- och 
miljönämnden  
Nämndens verksamhetsområde 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden 
fullgör också kommunens uppgifter inom miljöbalken, utom såvitt avser förklaring avseende 
områdesskydd enligt 7 kap, och den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 

Därutöver fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Bygg- och miljönämnden skall utöva sådant tillsynsansvar som av länsstyrelsen enligt 10 § 
förordningen om tillsyn enligt miljöbalken överlåts till kommunen, utom såvitt avser 
strandskyddsområde. 

Nämnden svarar för prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken och om 
tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning 
och skyltning. 

Bygg- och miljönämnden svarar också för att 

• anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse enligt 5. Kap 27 § 
plan- och bygglagen 

• pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap. 17 § miljöbalken, 

• besluta om tillstånd att ta hand om avfall enligt 15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken, 

• medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning, 

• mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 § renhållningsförordningen, 

• utöva tillsyn enligt alkohollagen, avseende folköl, 

• utöva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 

• utöva tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter. 

• utöva tillsynen enligt lag om sprängämnesprekursorer, 

• utöva tillsynen enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Bygg- och miljönämnden är registeransvarig för personregister inom nämndens 
verksamhetsområde. 

§ 2 Övriga uppgifter 
Bygg- och miljönämnden har att biträda kommunstyrelsen i den övergripande fysiska 
planeringen. 

Nämnden är beredningsorgan för de miljöstrategiska frågor som hanteras av kommunstyrelsen. 

§ 3 Processbehörighet 
I frågor, som faller inom dess verksamhetsområde, har nämnden att själv eller genom ombud 
föra kommunens talan i mål och ärenden, där detta inte på grund av särskilt beslut av 
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kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan, och därvid med för 
kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. 

Nämndens arbetsformer 

§ 4 Allmänt nämndreglemente 
För bygg- och miljönämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna 
nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder. 

§ 5 Sammansättning 
Bygg- och miljönämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. 

§ 6 Utskott m.m. 
Bygg- och miljönämnden får tillsätta de utskott som bedöms lämpliga. 

§ 7 Förvaltningsorgan 
Bygg- och miljönämnden nyttjar samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltningsorgan. 


	Dokumentinformation
	Beslutshistorik
	Senast ändrad av kommunfullmäktige

	Innehåll
	Reglemente för bygg- och miljönämnden
	Nämndens verksamhetsområde
	§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
	§ 2 Övriga uppgifter
	§ 3 Processbehörighet

	Nämndens arbetsformer
	§ 4 Allmänt nämndreglemente
	§ 5 Sammansättning
	§ 6 Utskott m.m.
	§ 7 Förvaltningsorgan



