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Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden 
Reglementet för miljö- och bygglovsnämnden gäller tillsammans med 
kommungemensamt reglemente för Härryda kommun. Reglementet för nämnden 
har företräde framför det kommungemensamma reglementet. 

Övergripande uppgifter 
1 §   

Miljö- och bygglovsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 
myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet 
samt lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör nämndens 
verksamhet. 

Verksamhetsområde 
2 §  

Miljö- och bygglovsnämnden är den nämnd som enligt 26 kap. 3 § miljöbalken, 
MB, 1 kap. 4 § och 12 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska 
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
byggnadsområdet.  

Nämnden ska uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och 
hälsoskyddshänseende och därvid ta de initiativ och utarbeta de förslag som 
nämnden finner påkallade samt medverka i planering där miljö- och 
hälsoskyddsfrågor berörs. 

Nämnden ska i egenskap av byggnadsnämnd  

• verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande 
stads- och landskapsmiljö,  

• uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess 
närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning, byggande och fastighetsbildning, 

• samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete 
och intressen rör nämndens verksamhet, samt 

• lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. 
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Nämnden ska i övrigt fullgöra följande uppgifter 

1. svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt 
miljöbalken samt övriga författningar inom miljö- och hälso-
skyddsområdet,  

2. besluta om överklaganden med stöd av 16 kap. 12 § MB, 

3. svara för den prövning och kontroll som ankommer på kommunen enligt 
livsmedelslagen (2006:804), 

4. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt 
smittskyddslagen (2004:168), 

5. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen 
(2018:396), 

6. svara för den kontroll som ankommer på kommunen enligt lagen 
(2018:396) om foder och animaliska biprodukter, 

7. svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt 
alkohollagen (2010:1622), 

8. svara för den prövning och tillsyn som ankommer kommunen enligt lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, 

9. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, 

10. utöva kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel, 

11. utöva tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, 

12. utöva tillsyn samt fullgöra övriga uppgifter som följer av PBL, 

13. kommunens uppgifter avseende tillståndsgivning enligt lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (gäller endast ansökan från 
Räddningstjänsten), 

14. kommunens uppgifter avseende tillsyn över skyltning enligt lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 
samt 

15. de övriga uppgifter som författningsenligt ankommer på nämnden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet. 
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Arbetsformer  
Nedan regleras nämndens specifika arbetsformer. Ytterligare bestämmelser finns i 
det kommungemensamma reglementet. 

Sammansättning 
3 § 

Nämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.  

Närvarorätt 
4 § 

Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.  

Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
Närvarorätten medför inte någon rätt att delta i överläggningarna eller besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden som hålls inom stängda dörrar.  
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