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Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 30, med ändring 2019-06-10, § 17 samt 2020-02-10, § 16

Reglemente för bygglovs- och tillsynsnämnden
1 § Uppgifter

Bygglovs- och tillsynsnämnden ansvarar för
1. prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt
tillhörande lagar och andra föreskrifter, med undantag för de uppgifter för
vilka kommunstyrelsen ansvarar,
2. kommunens prövning och tillsyn enligt lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
3. uppgifter enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,
4. kommunens prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),
livsmedels- och foderlagstiftningen, lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer, strålskyddslagstiftningen, alkohollagen
(2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
5. uppgifter som ankommer på kommunen enligt spellagen (2018:1138),
6. uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag (1982:636) om
anordnande av visst automatspel,
7. vad som i övrigt enligt lag eller föreskrifter ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
8. den tillsyn som har överlåtits från Länsstyrelsen,
9. den kommunala lantmäterimyndigheten,
10. uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
11. namngivning av kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar, allmänna
platser och för övriga ortnamn inom kommunen, samt
12. kommunens kartförsörjning och GIS-samordning samt kommunens
stomnät som behövs för den mätningstekniska verksamheten i kommunen.

2 § Regelreformering

Nämnden ska i samband med upprättande av förslag till budget pröva fastställda
taxor och reglementen inom ramen för sin verksamhet och i förekommande fall
föreslå förändringar.

3 § Verksamhet

Bygglovs- och tillsynsnämnden samt klimat- och stadsmiljönämnden har en
gemensam förvaltning benämnd miljö- och bygglovsförvaltningen. Bygglovs- och
tillsynsnämnden är anställande myndighet för den personal som arbetar inom
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nämndens verksamhetsområde samt för den administrativa personal som även
arbetar inom klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde. Vad som nu
sagt gäller med undantag för de anställningsuppgifter för vilka kommunstyrelsen
ansvarar.

4 § Sammansättning

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige
bestämmer.
Enligt 6 kap. 27 § kommunallagen (2017:725) får nämnden handlägga ärenden
endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

5 § Samverkan med andra nämnder och myndigheter

Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndigheter inom och utom
kommunen i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet för
kommunen som helhet.

6 § Bemyndigande till bygglovs- och tillsynsnämnden

Bygglovs- och tillsynsnämnden får för Huddinge kommuns räkning ansöka hos
Länsstyrelsen om övertagande av tillsyn över miljöfarliga verksamheter som
beviljats tillstånd, i enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13).

7 § Övrigt

Utöver vad som framgår i detta reglemente gäller för bygglovs- och
tillsynsnämnden vad som föreskrivs i gemensamt reglemente för styrelse och
nämnder i Huddinge kommun.
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