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Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den 
kommunala livsmedels- och foderkontrollen 

Frågor om godkännande och registrering av livs-
medelsanläggning m.m. 

Lagrum 

1.  Beslut om fastställande av provtagningspunkter 
samt frekvensen av normal respektive utvidgad kon-
troll av dricksvatten 

11 § dricksvattenföreskrif-
terna LIVSFS 2005:10 

2.  Beslut i ärende om registrering av livsmedels-
anläggning 

Art. 31.1 a) och b) i EG-
förordning 882/2004 samt 
artikel 6.2 i EG-förordning 
852/2004, 23 § livsmedels-
förordningen 

3.  Beslut i ärende om godkännande av livsmedels-
anläggning, 

Art. 31.2 c), EG-förordning 
882/2004, 23 § livsmedels-
förordningen 

4.  Beslut i ärende om godkännande av anläggning 
för animaliska livsmedel. 

Art. 3.1 a), EG-förordning 
854/2004 samt art 60 3) EG- 
förordning 882/2004, 
23 § livsmedelsförordningen 

5.  Beslut i ärende om villkorat godkännande av 
livsmedelsanläggning 

Art 31.2 d), EG-förordning 
882/2004, 23 § 
livsmedelsförordningen 

6.  Beslut i ärende om villkorat godkännande av 
anläggning för animaliska livsmedel. 

Art. 3.1 b), EG-förordning 
854/2004 samt art 60 3) EG-
förordning 882/2004 
23 § livsmedelsförordningen 

7.  Beslut om tillfälligt upphävande av godkännande 
av livsmedelsanläggning 

Art 31.2 e), EG-förordning 
882/2004 
24 § livsmedelsförordningen 



 2006-09-14   2 (5) 
     

 

 

Frågor om godkännande och registrering av livs-
medelsanläggning m.m. 

Lagrum 

8. Beslut om permanent upphävande av 
godkännande av anläggning när verksamheten 
upphört. 

Art. 31, EG-förordning 
882/2004. Art 4 i EG-
förordning 853/2004 

Åtgärder vid bristande efterlevnad mm. Livsmedel 
(p. 1-5 samt p 13-14) och livsmedel och foder (p 6-12)  

Hänvisning 

1.  Meddelande av förelägganden och förbud som  
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som 
har meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen och de 
beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna skall följas. 

22 § livsmedelslagen 

 

2.  Meddelande av förelägganden och förbud enligt 
22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen, förenat med vite 

23 § livsmedelslagen 

3.  Beslut om skyldighet att genomgå läkar-
undersökning 

8 § livsmedelsförordningen 

4.  Beslut att ta hand om en vara som 

a)  har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är 
avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 § 
livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen, eller 
b)  avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 
22 §, om föreläggande eller förbudet inte följs. 

24 § livsmedelslagen 

5.  Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra 
omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett 
förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 
6 livsmedelslagen. 

24 § livsmedelslagen 

6.  Beslut om sanering eller andra åtgärder som 
anses vara nödvändiga för att se till att foder eller 
livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs. 

Art 54.2 a), EG-förordning 
882/2004 

7.  Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande 
av foder eller livsmedel på marknaden och import 
eller export av foder, livsmedel eller djur. 

Art 54. 2 b), EG-förordning 
882/2004 
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Åtgärder vid bristande efterlevnad mm. Livsmedel 
(p. 1-5 samt p 13-14) och livsmedel och foder (p 6-12)  

Hänvisning 

8.  Beslut om att beordra att foder eller livsmedel 
återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller 
destrueras. 

Art 54.2 c), EG-förordning 
882/2004 

9.  Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel 
används för andra ändamål än dem som de 
ursprungligen var avsedda för 

Art 54.2 d), EG-förordning 
882/2004 

10.  Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller 
stänga hela eller delar av det berörda företaget under 
en lämplig tidsperiod. 

Art 54.2 e), EG-förordning 
882/2004 

11.  Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG –
förordning 882/2004 för sändningar från 
tredjeländer. 

Art 54.2 g), EG-förordning 
882/2004 

12.  Beslut om andra åtgärder som anses vara 
motiverade 

Art 54.2 h), EG-förordning 
882/2004 

13.  Beslut om rättelse på den felandes bekostnad 26 § livsmedelslagen 

14.  Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 
smitta och undanröja risk för smittspridning efter 
underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta 
sprids eller misstänks spridas genom livsmedel.  

25 § livsmedelslagen 

Åtgärder vid bristande efterlevnad. Foder  Lagrum 

1.  Meddelande av förelägganden och förbud som  
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som 
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen och de beslut som har 
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall 
följas. 

23 § lag om foder och 
animaliska biprodukter 

2.  Meddelande av föreläggande och förbud enligt 23 
§ eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras 
av lagen, förenat med vite 

24 § lag om foder och 
animaliska biprodukter 
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Åtgärder vid bristande efterlevnad. Foder  Lagrum 

3.  Beslut att ta hand om en vara som a) har släppts 
ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 
och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 
9 eller 11 § eller de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt avses med ett 
föreläggande eller förbud enligt 23 § om 
föreläggandet eller förbudet inte följs. 

25 § första stycket lag om 
foder och animaliska 
biprodukter 

4.  Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens 
bekostnad 

25 § andra stycket lag om 
foder och animaliska 
biprodukter 

5.  Beslut om rättelse på den felandes bekostnad 26 § lag om foder och 
animaliska biprodukter 

Kontroll av införsel av foder och livsmedel från 
tredjeländer 

Lagrum 

1.  Beslut om omhändertagande av livsmedel eller 
foder från tredjeländer som inte överensstämmer 
med bestämmelserna i foder- eller 
livsmedelslagstiftningen samt beslut om att 
a)  Förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, blir 
föremål för särskild behandling i enlighet med art. 
20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet 
med art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga 
åtgärder 
b)  Beträffande livsmedel eller foder som redan 
släppts ut på marknaden, förordna om att 
fodret/livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden innan någon av de åtgärder som anges 
ovan vidtas. 

Art. 19.1 EG-förordning 
882/2004 
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Kontroll av införsel av foder och livsmedel från 
tredjeländer 

Lagrum 

2.  Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på 
destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som 
är nödvändiga för att skydda människors och djurs 
hälsa. 
Beträffande livsmedel/foder av icke-animaliskt 
ursprung som är föremål för strängare kontroller i 
enlighet med art. 15.5 och som inte kontrollerats 
eller hanterats i enlighet med art. 17, se till att det 
återkallas och omhändertas och att det därefter an-
tingen destrueras eller återsänds i enlighet med art 
21. 

Art. 19.2 EG-förordning 
882/2004 

3.  Beslut om att omhänderta en sändning till dess 
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig 
kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad 
m.m. 

Art. 18 EG-förordning 
882/2004 

Avgifter  

1.  Beslut om inklassning av livsmedelsföretag .  Ny avgiftsförordning 
kommer att beslutas under 
hösten 2006. 3 § förordning 
om avgift för 
livsmedelstillsyn m.m. 
upphör 1.1 2007. (Se även 
prop. 2005/06:128 sid. 169) 

2.  Besluta om åtgärder när en tillsynsavgift inte har 
betalts inom föreskriven tid 

10 § förordning om avgift för 
livsmedelstillsyn m.m. 
1989:1110 (se även under 
p. 1 ovan) 
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