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Reglemente fôr IVIÍIJO- och 
byggnadsnämnden 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

1 kap. 
<---› 

Nämndens ansvar 

Särskilda uppgifter 
5§ 
Miljö- och byggnadsnämnden ska 

1. 

2. 
3. 

i ärenden som avser fysisk planering samverka och föra dialog om initiativ, genomförande 
och ekonomi med kommunstyrelsen. 
verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmilj ô. 
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 myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör 
nämndens verksamhet, 
övervaka efterlevnaden av miljöbalken och plan- och bygglagen och med stöd av lag 
meddelade föreskrifter och beslut, 
ta 

' 

lvar öjligheter lagen ger att förenkla och underl"~ 

Nämndens ansvarsområden omfattar bl. a
l 

2: 
3. 

4. 

fysisk planering - innefattar områdesbestämmelser och detaljplaner, 
bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked, 
byggkontroll och tillsyn, samt 
mätning, kartproduktion och GIS-samordning.
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6 § 

Miljô- och byggnadsnämnden ska 
l. svara for och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av 

brandfarliga och explosiva Varor avseende Räddningstjänsten Östra Blekinges egen 
verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är överfört till 
Räddningstjänsten Östra Blekinge), 

2. svara för och besluta i ärenden enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 
mm., 
Svara för kommunens uppgifter enligt tobakslagen (1993 :581), 
svara för kommunens uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804), 

5. svara för kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen (1988:220), 
vara för kommunens uppgifter enlig lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

9:73), 

P.“ 
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1 Efter ändringar av punkt 7-10, blir punkt 11 ny punkt 7.


