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Reviderad delegationsordning  
 

 
L Livsmedelsområdet med mera 

L1 Livsmedelslagen (2006:804) 
L1.1 Beslut att meddela föreläggande och förbud utan vite som 

behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om 
animaliska biprodukter och de föreskrifter som meddelats med 
stöd avlagana, de EU- och EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd 
av EU- och EG-bestämmelserna. 
 

MH 22 § LL 

L1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 60 000 
kr för respektive adressat i varje enskilt ärende  

MC 23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

L1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 
10 000.kr per överträdelse eller om 30 000.kr per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

MC 23 §§ LL 4 § 
Viteslagen 
(1985:206) 

 Vitesärenden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden 

  

L1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.  
   

  

L1.5 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det 
föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans 
värde kan antas understiga 60 000 kronor  
 

MH 24 § första och 
andra styckena 
LL, 34 § LF 

L1.6 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens 
bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 
livsmedelslagen. 

MC 24 § tredje 
stycket LL 
34 § LF 

L1.7 Efter en underrättelse från smittskyddsläkaren omedelbart vidta de 
åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risken för 
smittspridning 

MH 25 § LL 

L1.8 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för 
sådan begäran föreligger 
 

MH 27 § LL 

L1.9 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

MH 33 § LL 

L1.10 Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU eller EG-
bestämmelserna 

MC 26 § LL 
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Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 
L1.11 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 

korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.   
 

MH F 2017/625 
Art 138 2 c 

L1.12 Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på marknaden, 
förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt förbjuda att de återsänds 
till den avsändande medlemsstaten eller beordra att de återsänds till den 
avsändande medlemsstaten 
 

MH F 2017/625 
Art 138 2 d  

 

L1.13 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens   MH F 2017/625 
Art 138 2 e 

L1.14 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, och i 
tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för.  
 

MH F 2017/625 
Art 138 2 g   
 

L1.15 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under 
en lämplig tidsperiod, 

MH F 2017/625 
Art 138 2 h 

L1.16 Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens 
verksamhet och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören driver 
eller använder, läggs ner under en lämplig tidsperiod, 

MH F 2017/625 
Art 138 2 i 

L1.17 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde   
 

MH 30 c LL och 
39 a – 39 i LF 

 

L2 Livsmedelsförordningen (2006:813) 
L2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet 

att genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl 
MH 8 § 

LF 

L3 Förordningen 
(2006:1166) om  

 

 

 
L3.4 Besluta om avgift för uppföljande kontroll 

och utredning av klagomål som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket 

MH Art. 79 2 c och art. 83 p 1 2017/625 12-
13 § FAOKL 

L3.5 Besluta om avgift för importkontroll MH Förordning 2006:812 11-12 §§ eller 
motsvarande bestämmelser som gäller 
efter den 14 december 2019 

 

L4 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 

L3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering1 av livsmedelsföretag samt 
om årlig kontrollavgift  
 

MH 3–6 §§ FAOKL, Kommunens 
taxa 

L3.2 Besluta om avgift för registrering. MH 13–14 §§ FAOKL 

L3.3 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  
 

MC 11 § FAOKL, Kommunens 
taxa 
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L4.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen, de EU och EG -bestämmelser som kompletteras av lagen 
samt de beslut som meddelats med stöd EU och EG 
bestämmelserna    

MC 23 § LFAB 
12 § FFAB 

L4.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 
60 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende  

MC 24 § LFAB 
Viteslagen 

L4.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om 
högst 10 000 kr per överträdelse eller med30 000 kr per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

MC 24 § LFAB 
Viteslagen 

L4.4 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det 
föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans 
värde kan antas understiga 60 000.kronor  
 

MC 25 § LFAB 

L4.5 Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger  
 

MH 27 § LFAB 

L4.6 Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en 
verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om 
registrering har gjorts, eller brister när det gäller att uppfylla krav på 
journalföring eller annan dokumentation    

MH 30 a § LFAB 

L4.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

MC 33 § LFAB 

 

 
 
 
 
L5 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter 

L5.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering2 av 
foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift   
 

MH 3-6 §§ FAOKF, 
Kommunens taxa 

L5.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  
 

MC 11 § Kommunens taxa 

L5.3 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning 
av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av 
regelverket. 

MH 1 Art 79 2 c och art 83 p 
1 2017/625 12-13  § 
FAOKL 

 
 

L7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 
 

L7.1 Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § 
samt undersökningsprogram och dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvensen av normal respektive 
utvidgad undersökning 

MH 12 § SLVFS 
2001:30, 
omtryck LIVFS 
2017:2 
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