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Uppdatering av delegationsordning för MHN 

 
 

Sammanfattning 
Med anledning av att EU-förordningen 2017/625 träder i kraft och vissa justeringar 
inom aktuell lagstiftning behöver delegationsordningen kompletteras och revideras. 

 

Beslutsförslag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Anta ändring i delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt miljö- 
och hälsoskyddsavdelningens förslag. 
 

Bakgrund 
Den 14 december träder EU-förordning 2017/625 i kraft. Den ersätter den 
nuvarande kontrollförordningen (EG) nr 882/2004. Även vissa andra nuvarande 
EU-rättsakter upphävs eller ändras genom den nya förordningen. Inom 
livsmedelsområdet innebär den nya kontrollförordningen generellt sett en översyn av 
den nuvarande lagstiftningen särskilt den nuvarande förordningen (EG) nr 882/2004. 
Bestämmelserna i den nya förordningen har också anpassats till det utökade 
tillämpningsområdet.  
 
Förordningen har bredare tillämpningsområde jämfört med den nuvarande (EG) nr 
882/2004. Utöver livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd, omfattar den nya 
förordningen även offentliga kontroller inom områdena växtskadegörare, användning 
och försäljning av växtskyddsmedel, avsiktligt utsättning i miljön (dvs. odling) av 
GMO för livsmedels- och foderproduktion och animaliska biprodukter. Därtill 
tydliggörs det att ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt 
skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och traditionella 
specialiteter omfattas av förordningen.  
 
Den nya förordningen ska även tillämpas på kontroller enligt artikel 89 i förordning 
(EU) nr 1306/2013 om dessa kontroller identifierar eventuellt bedrägligt eller 
vilseledande agerande i fråga om de handelsnormer som avses i artiklarna 73–91 i 
förordning (EU) nr 1308/2013. 
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I den nya förordningen introduceras vissa nya begrepp, till exempel "annan offentlig 
verksamhet" och "aktör". Därtill har den en del av definitionerna setts över. 
 

Avdelningens slutsatser 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning behöver anpassas till den nya 
EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 
december 2019.  
 
Om justeringar inte görs kommer kommunernas delegationsordningar efter den 14 
december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för 
delegationsordning för livsmedelskontroll anpassade till den nya 
kontrollförordningen. Med detta som underlag har miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen tagit fram ett förslag på reviderad delegationsordning för 
kommunens livsmedelskontroll. 
 
Ändringringar i delegationsordningen: 

 Avsnitt C. Delegation inom livsmedelsområdet, omfattande anpassning till 
nya förordningen. Hela avsnittet är ersatt. 

 Avsnitt J. Delegationsordning för animaliska biprodukter, mindre justering 
utifrån SKL:s underlag för delegationsordning.  

 Avsnitt L. Delegationsordning inom alkohollagen, mindre justeringar.  
 
 
 
 

Tidigare beredning, källhänvisning och beslutsunderlag 

 Förslag till revidering i delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsenheten, 
Delegationsordning, MHN § 4:9, 2019-06-11 
 

 

Bilagor 
1. Reviderad delegationsordning för MHN 
2. Delegationsordning 2019 MHN 

 
 
 
 
 
Maria Lindström Lezlie Lindhé 
Miljö- och hälsoskyddschef  Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 


