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Nedan följer miljö- och hälsoskyddsnämndens delegering av beslutsbefogenheter enligt 6 
kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). 
 
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre viktiga 
ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare 
beslutsvägar och kortare handläggningstider. Beslut som fattas med stöd av delegering 
från nämnden ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde. 
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag (6 kap. 34 § 
KL). 
 
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, A1 nedan) 
inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana ärenden 
ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 
 

• att bifalla eller avslå en ansökan, 
• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, 
• att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens 

eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,1 
• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 
• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd. 

 

• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i 
ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad 
eller ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB) 

• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp 
ärendet till behandling i sak, 

• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats 
eller frågan förfallit av annan anledning), 

• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen, 

• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet 
kommit in för sent enligt 24 § förvaltningslagen. 

 
 
 

Delegeringen ger inte rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden (6 
                                                   
1 Det kan t.ex. handla om tidsbegränsning av tillstånd (16 kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk även om det inte har vunnit laga kraft (19 
kap. 5 § 12 och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning eller värmepump inte får tas i anspråk förrän den har besiktigats och godkänts (18 § 
FMH) eller om att beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB) etc.   

Allmänna bestämmelser för delegeringen 
Inledning 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att 
besluta 

Generell begränsning av delegeringens omfattning 
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kap. 39 § KL). 
 

 
 

Vid byggnadsnämndens ordförandes frånvaro eller förfall övergår den delegerade 
beslutanderätten enligt denna delegationsordning till byggnadsnämndens vice ordförande 
eller, i förekommande fall, annan förtroendevald som nämnden utser genom särskilt 
beslut. 
 
Delegation till tjänsteperson får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för 
denne. Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef. 
 

I den mån beslutanderätt delegerats till Miljö- och byggchef inom 
nämndens verksamhetsområde, får Miljö- och byggchefen 

vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen. Beslut som fattas med 
stöd av vidare delegation från Miljö- och byggchefen ska enligt 6 kap. 37 § KL anmälas till 
Miljö- och byggnadsnämnden. 
 

• Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska 
anmälas vid nästkommande nämndsammanträde om inget 

annat framgår nedan (12 kap. 5 § PBL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL). 
• Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § 

KL ska alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra 
stycket KL).  

• Miljö- och byggchefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid 
nästa sammanträde med nämnden (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL). 

• Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från Miljö- och byggchefen ska 
anmälas till Miljö- och byggchefen (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL). 

 
 
 

I denna delegationsordning används följande förkortningar: 
AL    Alkohollagen (2010:1622) 
FAOKF   Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 

och animaliska biprodukter 
FAOKL  Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

och vissa jordbruksprodukter (FAOKL) 
FFAB    Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 
FL    Förvaltningslagen (2017:900) 
KL    Kommunallag (1991:900) 
LFAB    Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 
LRL   Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
LIVSFS 2009:5  Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 
LF    Livsmedelsförordningen (2006:813) 

Ersättare  

Vidaredelegering 

Anmälan av beslut  

Förkortningar 
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LL    Livsmedelslagen (2006:804) 
SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten 
LTLP   Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter    
F 2017/625  Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2017/625 

av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- 
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa 
och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) 
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 
1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 
1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 
882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 
97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om 
offentlig kontroll)  

 
LTN   Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
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1.  
Livsmedelsområdet, ekologisk produktion, material i kontakt 
med livsmedel (FCM) samt foder och animaliska biprodukter 

 Livsmedelslagen (2006:804) Lag 
 

Delegat 

1.1.  Livsmedelslagen (2006:804) 

1.1.1.  

Beslut att meddela förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden av 
livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-
produkter, och de föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagarna, de EU och EG -
bestämmelser som kompletteras av lagen 
samt de beslut som meddelats med stöd EU 
och EG-bestämmelserna 

22 § LL Miljöinspektör 

1.1.2.  

Beslut att förena föreläggande och förbud med 
(fast) vite upp till 25 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 
Besluta att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite över 5000 kr men högst 
25 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende 

23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Miljö- och 
byggchef 

1.1.3.  

Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 25 000 kr per 
överträdelse eller om 5 000 kr per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

23 §§ LL 
4 § Viteslagen 
(1985:206) 

Miljöinspektör 

1.1.4.  

Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning eller anläggning som 
omfattas av krav på registrering enligt 
regelverket om material i kontakt med 
livsmedel 

23 § LF Miljöinspektör 

1.1.5.  

Beslut i anledning av registrering av 
livsmedelsanläggning eller anläggning som 
omfattas av krav på registrering enligt 
regelverket om material i kontakt med 
livsmedel 

 
11 § LIVSFS 
2005:20 

Miljöinspektör 

1.1.6.  Beslut om avregistrering av 
livsmedelsanläggning 

Artikel 10, punkt 
2 i förordning F 
2017/625, 15 § LF 

Miljöinspektör 

1.1.7.  
Beslut om att i den utsträckning det behövs 
för offentlig kontroll och annan verksamhet 
begära upplysningar och handlingar 

20 § LL Miljöinspektör 

1.1.8.  

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 5000 
kronor 

24 § första och 
andra styckena 
LL, 34 § LF 

Miljöinspektör 



 
 

Delegationsordning inom livsmedel med flera              Sida 7(17) 
 
 

  
  
  

 

 

1.  
Livsmedelsområdet, ekologisk produktion, material i kontakt 
med livsmedel (FCM) samt foder och animaliska biprodukter 

 Livsmedelslagen (2006:804) Lag 
 

Delegat 

1.1.9.  

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 LL 

24 § tredje stycket 
LL, 34 § LF Miljöinspektör 

1.1.10.  

Besluta 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 § LL Miljöinspektör 
 

1.1.11.  

Besluta om rättelse på den felandes 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 de 
EU eller EG-bestämmelserna  

26 § LL Miljöinspektör 
Miljö- och 
byggchef 

1.1.12.  

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 

26 § LL Miljöinspektör 
 

1.1.13.  

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

27 § LL Miljöinspektör 

1.1.14.  Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 33 § LL Miljöinspektör 

 Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

1.1.15.  

Besluta om att varor ska behandlas, att 
märkning ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till 
konsumenterna. 

F 2017/625 Art 
138 2 c Miljöinspektör 

1.1.16.  

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 

F 2017/625 Art 
138 2 d Miljöinspektör 

1.1.17.  Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 
frekvens 

F 2017/625 Art 
138 2 e Miljöinspektör 
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1.  
Livsmedelsområdet, ekologisk produktion, material i kontakt 
med livsmedel (FCM) samt foder och animaliska biprodukter 

 Livsmedelslagen (2006:804) Lag 
 

Delegat 

1.1.18.  

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 

F 2017/625 Art 
138 2 g Miljöinspektör 

1.1.19.  

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

F 2017/625 Art 
138 2 h Miljöinspektör 

1.1.20.  

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, 

F 2017/625 Art 
138 2 i Miljöinspektör 

1.1.21.  Besluta om sanktionsavgift inom nämndens 
kontrollområde 

30 c LL och 39 a – 
39 g LF Miljöinspektör 

1.2.  Livsmedelsförordningen (2016:813) 

1.2.1.  

Besluta om skyldighet för den som är syssel-
satt med livsmedelsverksamhet att genomgå 
läkarundersökning om det behövs av 
livsmedelshygieniska skäl 

8 § LF Miljöinspektör 

1.3.  
Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter (FAOKL) 

1.3.1.  Besluta om riskklassning av livsmedelsföretag 
samt om årlig kontrollavgift 

3-6 LAF 
Kommunens taxa  

1.3.2.  
Besluta om kontrollfrekvens för 
livsmedelsföretag 

Artikel 9, punkt 2 
i förordning (EU ( 
2017/625 

 

1.3.3.  Besluta om avgift för registrering av 
anläggning 

11 § FAOKL  

1.3.4.  
Besluta om avgift för kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen 

4 § LAF 
 

1.3.5.  Besluta om avgift för kontroll efter klagomål 
och för uppföljande kontroll 

8 och 9 §§ LAF  

1.3.6.  Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

18 § LAF 
Kommunens taxa  

1.3.7.  
Besluta att inte ta ut avgiften om den 
sammanlagda kontrolltiden underskrider 30 
minuter under ett och samma kalenderår 

18 § LAF 
Komunens taxa  

1.3.8.  Besluta om avgift för exportkontroll och 
utfärdande av intyg 
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1.  
Livsmedelsområdet, ekologisk produktion, material i kontakt 
med livsmedel (FCM) samt foder och animaliska biprodukter 

 Livsmedelslagen (2006:804) Lag 
 

Delegat 

1.4.  
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
(FAOKL) 

1.4.1.  
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 
av livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKL 
 
Kommunens taxa 

Miljöinspektör 

1.4.2.  
Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

10 § FAOKL  
Kommunens taxa 

Miljö- och 
byggchef 

1.4.3.  
Besluta om avgift för offentlig kontroll som 
utförs efter klagomål och som är nödvändig 
för att undersöka den påstådda bristen. 

11 § FAOKL 
Miljöinspektör 

1.4.4.  

Besluta om avgift för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och blivit 
nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
påvisats. 

11 a § FAOKL 

Miljöinspektör 

1.4.5.  
Besluta om att minska beloppet för avgiften 
under de förutsättningar som anges i artikel 
79.3 i (EU) 2017/625. 

12 a § 1 st FAOKL 
Miljöinspektör 

1.4.6.  

Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska 
tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag 
skulle vara oekonomiskt med hänsyn till 
kostnaderna för uttaget och de totala 
förväntade inkomsterna från avgiften. 

12 a § 2 st FAOKL 

Miljöinspektör 

1.4.7.  Besluta om avgift för registrering. 13-14 §§ FAOKL Miljöinspektör 

1.5.  Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel 
som importeras från ett tredjeland 

1.5.1.  Besluta om avgift för importkontroll 12 § Förordning 
2006:812 

Miljöinspektör 

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

1.6.1.  

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 

23 § LFAB  
 
12 § FFAB 

Miljöinspektör 

1.6.2.  

Beslut att förena föreläggande och förbud med 
(fast) vite upp till 25 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 
Besluta att förena föreläggande och förbud 
med (fast) vite över 5 000 kr men högst 

24 § LFAB 
 
Viteslagen 

Miljöinspektör 
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1.  
Livsmedelsområdet, ekologisk produktion, material i kontakt 
med livsmedel (FCM) samt foder och animaliska biprodukter 

 Livsmedelslagen (2006:804) Lag 
 

Delegat 

30 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende 

1.6.3.  

Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 25 000 kr per 
överträdelse eller med 5000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Miljö- och 
byggchef 

1.6.4.  

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 5 000 
kronor 

25 § LFAB Miljöinspektör 

1.6.5.  

Besluta om rättelse på den felandes bekostnad 26 § LFAB Miljöinspektör 
Miljö- och 
byggchef 
 

1.6.6.  

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

27 § LFAB Miljöinspektör 
Miljö- och 
byggchef 

1.6.7.  

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 

30 a – 30 e §§ 
LFAB 

Miljöinspektör 
Miljö- och 
byggchef 

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

33 § LFAB Miljöinspektör 

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

1.7.1.  

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering 
av foderföretagare och företagare som befattar 
sig med animaliska biprodukter samt beslut 
om årlig kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKF 
 
Kommunens taxa 

Miljöinspektör 

1.7.2.  Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften 

11 § FAOKF  
Kommunens taxa 

Miljöinspektör 

1.7.3.  

Besluta om avgift för kostnader för offentlig 
kontroll som utförs efter klagomål och som är 
nödvändig för att undersöka den påstådda 
bristen. 

12 § 1 st FAOKF Miljöinspektör 

1.7.4.  

Besluta om avgift för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och som blivit 
nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
påvisats. 

F 2017/625 art 
79.2 c 
 
12 § 2 st FAOKF 

Miljöinspektör 



 
 

Delegationsordning inom livsmedel med flera              Sida 11(17) 
 
 

  
  
  

 

 

1.  
Livsmedelsområdet, ekologisk produktion, material i kontakt 
med livsmedel (FCM) samt foder och animaliska biprodukter 

 Livsmedelslagen (2006:804) Lag 
 

Delegat 

1.7.5.  

Besluta, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 
2017/625, att avgift inte ska tas ut i ett enskilt 
fall om beloppet är så lågt att ett uttag skulle 
vara oekonomiskt med hänsyn till 
kostnaderna för uttaget och de totala 
förväntade inkomsterna från avgiften. 

13 a § FAOKF Miljöinspektör 

1.8.  Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 
2001:30) 

1.8.1.  

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

12 § SLVFS 
2001:30, omtryck 
LIVSFS 2001:30 

Miljöinspektör 

 
 

2.  Livsmedelområdet, ekologisk produktion, material i kontakt med 
livsmedel (FCM) samt foder och animaliska biprodukter 

 Livsmedelsområdet Lag 
 

Delegat 

2.1.  Livsmedelsförordningen (EG) 

.1.1.  

Besluta i ärende om registrering 
av livsmedelsanläggning 

Art. 31.1 a), och b) EG-
förordning 882/2004, artikel 
6.2 i EG-förordning 
852/2004, 23 § LF 
11-11a §§ LIVSFS 2009:5 

Miljöinspektör 
 

.1.2.  
Besluta i ärende om 
godkännande av 
livsmedelsanläggning, 

Art. 31.2 c), EG-förordning 
882/2004, 23 § LF, 8 § 
LIVSFS 2009:5 

Miljöinspektör 
 

.1.3.  
Besluta om tillfälligt upphävande 
av godkännande av 
livsmedelsanläggning 

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

Miljöinspektör 
 

.1.4.  

Besluta om permanent 
upphävande av godkännande av 
anläggning när verksamheten 
upphört 

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

Miljöinspektör 
 

.1.5.  

Besluta om skyldighet för den 
som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om 
det behövs av livsmedels-
hygieniska skäl när det gäller 
ärenden i smittspårning  

8 § LF  Miljöinspektör 
 

.1.6.   Besluta i ärende om att Art. 3.1 a), EG-förordning Miljöinspektör 
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2.  Livsmedelområdet, ekologisk produktion, material i kontakt med 
livsmedel (FCM) samt foder och animaliska biprodukter 

 Livsmedelsområdet Lag 
 

Delegat 

godkänna anläggning för 
animaliska livsmedel. 

854/2004 samt art 60 3) 
EG- förordning 882/2004, 
23 § LF 

.1.7.  
Besluta i ärende om villkorat 
godkännande av 
livsmedelsanläggning 

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

Miljöinspektör 

.1.8.  

Besluta i ärende om villkorat 
godkännande av anläggning 
för animaliska livsmedel. 

Art. 3.1 b),  
EG-förordning 854/2004 
samt art 60 3)  
EG-för¬ordning 882/2004, 
23 § LF 

Miljöinspektör 

2.1.9.  

Besluta om sanering eller 
andra åtgärder som anses vara 
nödvändiga för att se till att 
livsmedel är säkra eller att 
lagstiftningen följs 

Art 54. 2 b), EG-förordning 
882/2004 

Miljöinspektör 

2.2.  Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

2.2.1.  

Beslut att meddela förelägganden 
och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av lagen, de 
föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras 
av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EG-
bestämmelserna  

23 § LFAB 12 § FFAB  Miljöinspektör 
 

2.2.2.  

Besluta om omhändertagande av 
livsmedel eller foder från 
tredjeländer som inte 
överensstämmer med 
bestämmelserna i foder- eller 
livsmedelslagstiftningen 

Art. 19.1 EG-förordning 
882/2004 

Miljöinspektör 

2.2.3.  

Besluta om att omhänderta 
sändning i avvaktan på 
destruktion eller vidta andra 
lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa. 

Art. 19.2 EG-förordning 
882/2004 

Miljöinspektör 

2.2.4.  

Besluta 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 

Miljöinspektör 
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3.  Alkohollagen 
 

 Alkohollagen Lag 
 

Delegat 

3.1.  Alkohollagen 

3.1.1.  
Beslut i fråga om tillfälligt 
tillstånd för servering till 
allmänheten vid enstaka tillfälle  

8 kap. 2 § AL Miljöinspektör 

3.1.2.  

Beslut om tillfälligt utökad 
serveringstid vid enstaka tillfälle 
till stadigvarande tillstånd till 
allmänheten och slutna sällskap 

8 kap. 2 § AL Miljöinspektör 

3.1.3.  
Beslut i fråga om tillstånd för 
servering till allmänheten på 
uteservering. 

8 kap. 2 § AL Miljöinspektör 

3.1.4.  

Beslut i fråga om tillfälligt 
tillstånd för servering till slutet 
sällskap under enstaka period 
eller enstaka tillfälle 

8 kap. 2 § AL Miljöinspektör 

3.1.5.  
Beslut med anledning av ansökan 
från konkursförvaltare om att få 
fortsätta rörelsen 

8 kap. 2 § AL Miljöinspektör 
Miljö- och byggchef 

3.1.6.  Godkänna anmälan om 
kryddning av spritdryck 

8 kap. 3 § AL Miljöinspektör 

3.1.7.  

Beslut om godkännande av lokal 
för tidigare meddelat 
serveringstillstånd för 
cateringverksamhet 

8 kap 4 § AL Miljöinspektör 

3.1.8.  
Besluta att ta ut avgift enligt 
gällande taxa för tillsyn av 
detaljhandel med folköl  

8 kap 10 § AL  
Kommunens taxa  

Miljöinspektör 

3.1.9.  
Beslut om ändring av 
serveringstid inom normaltiden 
(klockan 11.00 till klockan 01.00) 

8 kap 19 § AL Miljöinspektör 

3.1.10.  

Beslut att godkänna anmälan om 
mindre ändring i 
bolagssammansättning/personer 
med betydande inflytande (ej 
ägarmajoritet) samt anmälan om 
ändring i verksamhetens 
omfattning 

9 kap. 11 § AL Miljöinspektör 

3.1.11.  

Besluta att begära polishjälp för 
att få den hjälp som behövs för 
tillämpningen av alkohollagens 
13-15 §§  

9 kap 9 § AL Miljöinspektör 

3.1.12.  Beslut i fråga om att inleda 9 kap. 17 – 18 §§ Miljöinspektör 
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3.  Alkohollagen 
 

 Alkohollagen Lag 
 

Delegat 

åtgärdsärende om eventuellt 
administrativt ingripande. 

AL 

3.1.13.  
Beslut i fråga om att avskriva 
åtgärdsärende om eventuellt 
administrativt ingripande. 

9 kap. 17 – 18 §§ 
AL 

Miljöinspektör 

3.1.14.  
Beslut i fråga om återkallelse av 
serveringstillstånd som inte 
längre nyttjas eller på 
tillståndshavarens egen begäran. 

9 kap. 18 § 1 p. AL Miljöinspektör 

3.1.15.  Meddela varning enligt 
alkohollagen  

9 kap. 19 § AL Miljöinspektör 
Miljö- och byggchef 

3.1.16.  
Besluta om förbud gällande 
detaljhandel med folköl i högst 
sex månader  

9 kap. 19 § AL Miljöinspektör 
Miljö- och byggchef 

3.1.17.  
Beslut i fråga om polisanmälan 
om brott mot 
ansvarsbestämmelserna i 
alkohollagen 

11 kap. AL Miljöinspektör 

 

4.  
Lag om tobak och liknande produkter och lag om vissa receptfria 
läkemedel 

 

 

Lag om tobak och 
liknande produkter och 
lag om vissa receptfria 
läkemedel, Lagen om 
elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 
 

Lag 
 

Delegat 

4.1.  
Lag om tobak och liknande produkter och lag om vissa 
receptfria läkemedel 

4.1.1.  

Beslut att förlänga 
handläggningstiden med högst 
fyra månader, när det är 
nödvändigt på grund av 
utredningen 

4 kap. 1 § 
förordning 
(2019:223) om 
tobak och 
liknande 
produkter 

Miljö- och byggchef 

4.1.2.  

Beslut med anledning av 
anmälan om förändrad 
verksamhet när tillståndshavare 
avlidit eller fått förvaltare enligt 
11 kap. 7 § föräldrabalken med 
uppdrag som omfattar rörelsen 

5 kap. 8 § LTLP 
8 kap. 2 § LTLP 

Miljöinspektör 
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4.1.3.  

Beslut om begäran av 
upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som 
behövs för myndighetens tillsyn 

7 kap 17 § LTLP Miljöinspektör 

4.1.4.  Genomföra kontrollköp 7 kap 22 § LTLP Miljöinspektör 
Testköpare 

4.1.5.  Beslut om tillstånd till försäljning 
efter ansökan från konkursbo 

5 kap. 9 § LTLP Miljöinspektör 

4.1.6.  
Beslut om förelägganden och 
förbud utom avseende förbud 
mot fortsatt verksamhet 

7 kap. 9 § LTLP 
7 kap. 12 §§ LTLP 

Miljöinspektör 

4.1.7.  

Besluta att ta ut avgift enligt 
gällande taxa för tillsyn av  
tobak  
 

8 kap 2 § LTLP 
Kommunens taxa  
 
 

Miljöinspektör 
 

4.1.8.  

Besluta att förena föreläggande 
eller förbud med vite om högst 25 
000 kr i varje enskilt ärende  

7 kap 9 § andra 
stycket (tobak) 7 
kap 15 § 
(elektroniska 
cigaretter) LTLP  

Miljö- och byggchef 
 

4.1.9.  

Meddela förelägganden och 
förbud vid vite och löpande vite 
till högst 25 000 kronor i varje 
enskilt ärende och, om det är 
fråga om ett löpande vite per 
överträdelse eller per tidsperiod 
som föreläggandet eller förbudet 
inte följs.  

7 kap 9 § andra 
stycket (tobak) 7 
kap 15 § 
(elektroniska 
cigaretter) LTLP  

Miljö- och byggchef 
 

4.1.10.  
Meddela varning enligt 
tobakslagen  

7 kap 10 § 
(elektroniska 
cigaretter) 11 § 
LTLP  

Miljöinspektör 
 

4.1.11.  
Besluta om förbud mot 
tobaksförsäljning i högst sex 
månader  

7 kap 12 § LTLP  Miljöinspektör 
 

4.1.12.  Besluta om att en tobaksvara ska 
tas om hand  

20 a § TL Miljöinspektör 
 

4.1.13.  
Begära att få de upplysningar, 
handlingar, varuprover och 
liknande som behövs för 
myndighetens tillsyn  

7 kap. 17 LTLP Miljöinspektör 
 

4.1.14.  
Kommunen har rätt att på 
begäran få de upplysningar och 
handlingar som behövs för 
kontrollen 

21 § LRL Miljöinspektör 
 

4.1.15.  
Genomföra kontrollköp 21 a § LRL Miljöinspektör 

Testköpare 
 

4.1.16.  Besluta att ta ut avgift enligt 
gällande taxa för tillsyn av  

23 § LRL, 
Kommunens taxa 

Miljöinspektör 
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5.  Lag 2022:1257 om tobaksfria nikotinprodukter 
 

 
Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Lag 
 

Delegat 

5.1.  Lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

5.1.1.  
Beslut om avgift enligt fastställd 
taxa för tillsyn enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter 

40 § LTN Miljöinspektör 

5.1.2.  

Beslut om föreläggande och 
förbud för att bestämmelserna i 
lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter ska följas 

28 § LTN Miljöinspektör 

5.1.3.  

Beslut om föreläggande och 
förbud för att bestämmelserna i 
lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter ska följas, med 
vite till högst 25 000 kronor i 
varje enskilt ärende, och om det 

28, 31 § LTN Miljö- och byggchef 
Miljöinspektör 

tobak och receptfria läkemedel  
 

4.1.17.  Bedriva tillsyn 7 kap 3 § LTLP Miljöinspektör 

4.1.18.  Meddela föreläggande eller 
förbud  

7 kap 12 § LTLP 
 

Miljöinspektör 

4.1.19.  Meddela varning  7 kap 13 § LTLP Miljöinspektör 

4.1.20.  Besluta om förbud mot 
försäljning i högst sex månader  

7 kap 13 § LTLP 
 

Miljöinspektör 

4.1.21.  

Meddela förelägganden och 
förbud vid vite och löpande vite 
till högst 25 000 kronor i varje 
enskilt ärende och, om det är 
fråga om ett löpande vite per 
överträdelse eller per tidsperiod 
som föreläggandet eller förbudet 
inte följs.  

7 kap 15 § LTLP 
 

Miljö- och byggchef 

4.1.22.  
Begära in upplysningar, 
handlingar varuprover och 
likande som behövs för tillsynen 

7 kap 17 § LTLP 
 

Miljöinspektör 

4.1.23.  
Begära tillträde till andra 
områden, lokaler och andra 
utrymmen och prover 

7 kap 18 § LTLP 
 

Miljöinspektör 

4.1.24.  Genomföra kontrollköp 7 kap 22 § LTLP Miljöinspektör 
/testköpare 

4.1.25.  Begära handräckning av polis 7 kap 19 § LTLP Miljöinspektör 

4.1.26.  
Besluta om att påföra avgift för 
prövning av tillsyn enligt taxa 
tagen av kommunfullmäktige 

8 kap 2 § LTLP 
Kommunens taxa 
 

Miljöinspektör 

4.1.27.  Beslut att inte lämna ut en 
allmän handling med förbehåll 

30 kap. 20 § OSL Miljö- och byggchef 
Miljöinspektör 
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5.  Lag 2022:1257 om tobaksfria nikotinprodukter 
 

 
Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Lag 
 

Delegat 

är fråga om ett löpande vite per 
överträdelse eller per tidsperiod 
som föreläggandet eller förbudet 
inte följs.  

5.1.4.  

Beslut om att meddela varning 
till den som bedriver 
detaljhandel med tobaksfria 
nikotinprodukter 

29 § LTN Miljö- och byggchef 
Miljöinspektör 

5.1.5.  

Beslut om att förbjuda den som 
bedriver detaljhandel med 
tobaksfria nikotinprodukter att 
fortsätta försäljningen 

29 § LTN Miljö- och byggchef 

5.1.6.  

Beslut om att lämna begäran om 
upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som 
behövs för tillsynen 

32 § LTN Miljöinspektör 
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