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MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN
Miljö- och livsmedelstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden

Ändring av delegationsordning för
miljöenheten
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
1. Ändringar i ingressen till och avsnitt O i miljö- och byggnadsnämndens
delegationsordning för miljöfunktionen.
2. Ändringarna i ingressen börjar gälla vid protokollets justering.
3. Ändringarna i avsnitt o börjar gälla den 14:e december 2019.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya
förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan
offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. Detta kommer så
småningom medföra ändringar i livsmedelslagen med tillhörande förordningar.
Förordningen ska tillämpas från den 14 december 2019.
SKL har tagit fram ett nytt underlag för delegationsordning inom livsmedelsområdet. Det
senaste underlaget var från 2013.
Ny kontrollförordning EU 2017/625
Delegationsordningen har anpassats till nya kontrollförordningen. Vid framtagandet av
underlaget har innehållet i de svenska förordningsändringar som kommer antas inför
ikraftträdandet av den nya kontrollförordningen inte varit kända. SKL:s underlag
innehåller hänvisningar till lagrum men det är för att tydliggöra delegationens omfattning
och inte ett formellt krav. Att angivna förordningsbestämmelser kommer att ändras har
således ingen formell betydelse för delegationens giltighet.

Nya sanktionsavgifter
Genom en ändring i livsmedelslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 avkriminaliserades
vissa brott i livsmedelslagstiftningen och ersattes av sanktionsavgifter. Underlaget för
delegationsordning har uppdaterats med den typ av beslut som de nya reglerna
föranleder. De nya reglerna är utformade som ett bemyndigande för regeringen att
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meddela föreskrifter om att den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig
utan att anmälan om registrering har gjorts eller brister när det gäller att uppfylla krav på
journalföring eller annan dokumentation ska betala en avgift på mellan 1000 kr och 100
000 kr som ska tillfalla staten. Storleken av sanktionsavgiften och i vissa fall hur den ska
beräknas framgår av nya regler (39 a – 39 i) i livsmedelsförordningen.

Inom nämndens kontrolluppdrag ligger att besluta om sanktion mot förbudet att påbörja
en verksamhet innan någon anmälan om registrering har gjorts. Påförande av sanktioner
ligger straffrätten nära. Vad som utlöser sanktionsavgift styrs av lag och innefattar inte
möjlighet att göra särskilda bedömningar. Däremot är det delvis oklart vilka avgifter som
ska tas ut i de fall verksamheten är ny. Här förslås att frågan delegeras till
förvaltningschef.

Samarbete med Hörby
Miljö- och byggchefen ges möjlighet att delegera beslutanderätt till miljöinspektör i annan
kommun. Detta är nödvändigt för att de samarbeten som pågår mellan Höör, Eslöv och
Hörbys kommun ska kunna fungera.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef, tf. miljö- och byggchef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
Delegationsordning MBN Miljö20191105.docx
Tjänsteskrivelsedelegationlivsmedelsområdet.docx
Underlag för delegationsordning
Delegationsordning MBN Miljö 20191016 §76.

