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1 § Inledning

För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även;
”Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder”.

2 § Verksamhets- och ansvarsområde
Byggnads- och räddningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom planoch byggväsendet enligt Plan- och bygglagen förutom vad där stadgas om
översiktsplan.
Med stöd av Plan- och bygglagen anta, ändra eller upphäva detaljplaner och
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av
större vikt.
Beslut i namnfrågor för kvarter, gator, vägar, allmänna platser, stadsdelar,
industriområden, kommunala byggnader och liknande.
Adressättning inom planlagda områden och i övrigt där det behövs.
Byggnads- och räddningsnämnden svarar även för räddningstjänsten.

3 § Ledning och styrning
I byggnads- och räddningsnämndens lednings- och styrfunktion ingår att :
-

Verka för en effektiv räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot
brand.
Verka för planläggning, utveckling och samordning inom
räddningstjänsten samt att ingå avtal med berörda parter inom
räddningstjänstens verksamhetsområde.
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4 § Uppgifter enligt speciallagstiftning
Nämnden har ansvaret över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen
samt annan speciallagstiftning.
Nämnden ansvarar för den prövning av strandskyddsdispenser och den tillsyn
häröver som ankommer på kommunen enligt 7 kap. Miljöbalken.
Nämnden svarar för den kommunala mätningsverksamheten,
kartframställningen, GIS-hanteringen samt för kommunens grundläggande
kartverk och stomnät.
Nämnden svarar vidare för kommunens medverkan vad rör fastighetsbildning
enligt avtal mellan kommunen och lantmäteriet, så kallat avtal om
förrättningsförberedelser.
Nämnden svarar för den prövning av skyltar och den tillsyn häröver som
ankommer på kommunen enligt Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning samt svarar för lägenhetsregister enlig § § 10
och 11 i Lagen om lägenhetsregister.
Nämnden avger yttrande till polismyndighet om tillstånd för offentliga
tillställningar, fackeltåg, fyrverkerier, biltävlingar med mera.
Nämnden avger yttrande och föreläggande efter tillsyn enligt Lag om skydd
mot olyckor (2003:778) och av samma art och betydelse till andra myndigheter
eller enskilda ägare.
Nämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag och förordning ska
fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för plan- och byggväsendet
samt räddningstjänsten.
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