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Vad betyder det för oss?
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Bakgrund

• Fängelse har funnits i straffskalan men tagits bort av formella skäl

• Ökad kriminalitet med livsmedel ledde till utredning av behov att 

återinföra det

• Utredningen visade behov av fängelse och sanktionsavgifter 

(LSA)

• Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget och ändringarna 

infördes 1/1 2019
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• 30 a-f § livsmedelslagen bemyndigande sanktionsavgifter m.m.

• 39 a-i § livsmedelsförordningen utnyttjat område och detaljer

Oavsett rutiner och mallar måste alla alltid ha en stadig grund 

direkt i gällande regler! Rutiner och mallar är bara ett stöd. 

De nya reglerna om LSA
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• Underlåten registrering som ägt rum efter 1/1 2019 hanteras av 

kontrollmyndighet och Kammarkollegiet, inte åklagare och polis

• Nytt arbetssätt hos kontrollmyndigheten medför behov av 

- utökad delegation från nämnd/direktion

- rutiner

- mallar

- information till verksamhetsutövare (framför allt kommunala) 

• Fler verksamhetsutövare kommer få påföljd för underlåten 

registrering

Konsekvenser
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Uträkning av årsomsättning. Hur ska vi praktiskt göra.

”Med årsomsättning avses den totala omsättningen närmast 

föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas…” 

”Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av 

årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.”

39 b – c § livsmedelsförordningen. 

1. Finns uppgifter om omsättning? Tex allabolag.se eller 

Skatteverket (”Hämta företagsinformation”)

2. Finns uppfattning om omsättning för liknande företag?

3. Kommunicera den omsättning du kommer fram till, samt hur den 

beräknats och be företaget om synpunkter och underlag som 

verifierar.

Frågor om sanktionsavgifter
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Hämta företagsinformation

Om företaget har registrerat sig 
hos Skatteverket kan uppgifter 
om omsättning finnas i deras 
register. Du får en indikation 
mycket enkelt genom denna 
tjänst, vänd dig sedan till 
Skatteverket.
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Påbörjad verksamhet. Var drar vi gränsen när verksamheten är 

påbörjad. Ska vi fysiskt åka ut på plats och konstatera att 

verksamheten startat. (öppet, orgnr på kvitto) 

1. Vad säger företagaren om när verksamheten påbörjades?

2. Har vi uppgifter som motsäger det, till exempel iakttagelser om 

att det varit öppet. I så fall bra att ha underlag som styrker.

3. Kommunicera tidpunkten och be företaget om synpunkter och 

underlag som verifierar.

Frågor om sanktionsavgifter
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Ägarbyte, ändrar bolagsform. När tar vi ut 1% eller 0,5%, var drar vi 

gränsen. 

”Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten 

om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan 

registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv 

procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 

000 kronor.” 39 c livsmedelsförordningen

Tex att ta över redan registrerad anläggning, enskild firma blir 

aktiebolag. Inte att byta styrelse i aktiebolag eller ägare av aktier. 

Frågor om sanktionsavgifter
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Ta ut avgift för handläggningen. Livsmedelsverket säger avgift ok för 

inspektion, konstaterande att det är ny verksamhet/innehavare, slv

säger nej till att ta ut avgift för kommunicering av sanktionsavgift, 

yttrande m.m. vissa kommuner kommer ta ut avgift ändå och pröva 

detta, likställa sanktionsavgift med miljösanktionsavgift. Hur tänker 

kommunerna? 

Helsingborg:

• Underlåten registrering är bristande efterlevnad

• Myndighetens kostnader för det ska till fullo bäras av den som 

orsakat dem

• Fast praxis från kammarrätten säger att vi får ta betalt för att 

skriva beslut, tex KamR Mål nr 5718-15 

• Regeringen: ”arbetet ska rymmas inom nuvarande 

avgiftsfinansiering” (prop. s. 78). Det skulle inte gå ihop med att 

en åtgärd som får avgiftsfinansieras (åtalsanmälan) skulle 

ersättas med en åtgärd som inte får avgiftsfinansieras (LSA). 

Frågor om sanktionsavgifter
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• Många detaljer kring det praktiska utförandet är lämnat utan 

tydliga instruktioner.

• Varje myndighet måste göra sina ställningstaganden.

• Håll utkik efter avgörande från förvaltningsrätt, kammarrätt och 

Högsta förvaltningsdomstolen.

Praxis kommer komma!!
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Exempel från Malmö

Mallar och rutiner


