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Livsmedelslag (2006:804)
Lagens syfte och tillämpningsområde
1§
[8651] Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och
för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.
2§
[8652] Begreppen livsmedel, stadier i produktions-, bearbetnings- och
distributionskedjan, primärproduktion, utsläppande på marknaden och
livsmedelsföretagare har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
Begreppet anläggning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.
3§
[8653] Lagen gäller alla stadier av produktions-, bearbetnings- och
distributionskedjan för livsmedel.
Med livsmedel jämställs i lagen
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där
värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november
1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1882/2003, och
2. snus och tuggtobak.
4§
[8654] Lagen tillämpas inte på primärproduktion för användning inom privathushåll
eller enskildas handhavande av livsmedel för konsumtion inom privathushåll.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att lagen helt eller delvis skall tillämpas på dricksvatten i privathushåll.
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
5§
[8655] Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EGbestämmelser) som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens
tilllämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna
vilka grundförordningar som avses.
I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde
tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som
kompletteras av denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av
EG-bestämmelserna.
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Föreskrifter och beslut till skydd för människors liv eller hälsa och för
konsumentintresset
6§
[8656] Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att
tillgodose konsumentintresset, får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på
marknaden av livsmedel,
2. märkning och presentation av livsmedel,
3. livsmedels beskaffenhet eller beteckning,
4. användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller
tillsammans med livsmedel,
5. läkarundersökning eller annan hälsokontroll av personal som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i övrigt inom sådan verksamhet, och
6. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation
eller ett tullager eller i en frizon. Lag (2016:280).
Anm. Se [8691] o.f.

Föreskrifter om livsmedelsanläggningar
7§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Straffbestämmelser
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 §
[8657] Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt 28 a §,
med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 § tredje
stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,
2. bryter mot 10 § första stycket, eller
3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § första stycket 1.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som kompletteras
av lagen. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om
myndighetsutövning.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:644).
30 §
[8658] Om en gärning är belagd med straff i brottsbalken eller i lagen (2000:1225)
om straff för smuggling (Smugglingslagen m.m./Smuggling m.m. [101] o.f.) ska det
inte dömas till ansvar enligt 28 a eller 29 §.
Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av ett
föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av
vitet.
Det ska inte dömas till ansvar enligt 29 § om gärningen kan leda till en
sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 a §. Lag
(2018:644).
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Sanktionsavgifter
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2018:644).

30 a §
[8658 A] Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av
den som
1. påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om
registrering har gjorts, eller
2. brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan
dokumentation.
Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till
minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor. När regeringen meddelar föreskrifter
om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och till
betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.
Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Lag (2018:644).
30 b §
[8658 B] En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller
oaktsam.
Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av
denna fråga ska det särskilt beaktas
1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte
förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte
heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,
2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige
varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen. Lag (2018:644).
30 c §
[8658 C] Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter.
Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot
ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen
skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas. Lag (2018:644).
30 d §
[8658 D] Det ska inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som omfattas
av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för en ansökan om
utdömande av vitet. Lag (2018:644).
30 e §
[8658 E] Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det
har fått laga kraft. 30 f § En beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet inte har
verkställts inom fem år från det att beslutet har fått laga kraft. Lag (2018:644).
30 f §
[8658 F] En beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet inte har verkställts inom
fem år från det att beslutet har fått laga kraft. Lag (2018:644).

Import- och exportföreskrifter/Veterinärkontroll m.m.

4

Livsmedelslag (2006:804)
Uppdaterad: 2019-01-25

Överklagande m.m.
31 §
[8659] Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen får överklagas hos länsstyrelsen.
En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:644).
32 §
[8660] Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol om det har meddelats
1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av någon annan statlig
förvaltningsmyndighet eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer.
Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om
det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltningsmyndighet
får överklagas hos regeringen. För att konsumenternas intresse ska kunna tillvaratas
inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut överklagas av en organisation som är att
anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet eller en motsvarande sammanslutning på
arbetsgivarsidan. Lag (2009:1258).
33 §
[8661] En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas. Detta gäller dock inte beslut om sanktionsavgift. Lag (2018:644).

[8662] 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs
livsmedelslagen (1971:511), dock med de begränsningar som anges i 5 och 7.
2. Äldre lokalgodkännanden skall fortsätta att gälla till dess att
kontrollmyndigheten har prövat om den anläggning i vilken lokalen ingår kan
godkännas i enlighet med bestämmelser som har meddelats med stöd av den nya lagen
eller de EG-förordningar som kompletteras av lagen eller, om godkännande inte krävs,
till dess att kontrollmyndigheten har registrerat anläggningen.
3. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet i en godkänd
livsmedelslokal får fortsätta att släppa ut sådana livsmedel på marknaden som i
överensstämmelse med denna lag har handhafts i lokalen till dess att
kontrollmyndigheten med stöd av 7 § har prövat om den anläggning i vilken lokalen
ingår kan godkännas eller till dess att den har registrerats.
4. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har
meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall anses beslutade enligt denna lag.
5. Beslut av en besiktningsveterinär som har meddelats före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre föreskrifter.
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6. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till utgången av
2006 meddela föreskrifter om beräkningen av kommunernas avgifter.
7. Bemyndigandet i 29 a § andra stycket livsmedelslagen (1971:511) för regeringen
att föreskriva att kommun skall ombesörja uppbörden av avgifter för den statliga
tillsynen gäller till utgången av 2006.

