
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 145 /11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

 

Analysprotokoll livsmedel Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år eller när 
verksamheten 
upphör/byter 

ägare 

     

Analysprotokoll dricksvatten ej kommunalt Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    Aldrig  

Analysprotokoll dricksvatten kommunalt   Akt i förvalt-
ningens arkiv 

1   Original finns 
på tekniska? 

  

Avgift i enskilt fall, beslut om samt underlag för 
beslut om 5-6 och 11 §§ SFS 2006:1166, art 28  
EG 882/2004, 17 § KF § 142/06 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år efter 
inaktualitet 

     

Avregistrering av livsmedelsanläggning, beslut 
om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

10      

Begränsa eller förbjuda utsläppande av foder 
eller livsmedel på marknaden och import eller 
export av foder, livsmedel eller djur, beslut om 
(art 54.2 b EG-förordning 882/2004)  

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år efter det 
att 

verksamheten 
upphört/byter 

ägare 

     

Beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras 
tillbaka från marknaden och/eller destrueras, 
beslut om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5      

Egenkontrollprogram Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Vid inaktualitet 
eller när 

verksamheten 
upphör/byter 

ägare 
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Egenkontrollprogram, beslut om (29 § LL = 
Livsmedelslagen) Inaktuellt fr.o.m. 2006 SFS 
2006:804 
 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

 1      

Enkätsvar, t.ex. SCB (Statistiska Centralbyrån) Ansvarig 
handläggare 

1      

Ersättning för kontrollmyndighetens kostnader 
som uppkommer till följd av åtgärder i sam-
band med omhändertagande av vara, beslut om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5      

Fastställande av provtagningspunkter samt 
frekvensen av normal respektive utvidgad 
kontroll av dricksvatten, beslut om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Vid inaktualitet 
eller när 

verksamheten 
upphör/byter 

ägare 

     

Förelägganden och förbud, beslut om (22 § LL) Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år efter att 
verksamheten 
upphört eller 

10 år efter 
senast vidtagna 

åtgärd 

     

Förstöra omhändertagen vara, livsmedel eller 
foder, beslut om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5      

        
Inspektionsrapporter Akt i förvalt-

ningens arkiv 
5 år efter det 
att verksam-

heten upphört 
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eller efter 
senast vidtagna 

åtgärd 
Laboratorieprov, följesedlar Ansvarig 

handläggare 
Vid  

mottagande av 
provsvar 

     

Livsmedel, anmälan och beslut om godkännan-
de av import/export av 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år efter det 
att 

verksamheten 
upphört/byter 

ägare 

     

        
Livsmedelshantering på annat ställe än 
livsmedelslokal, tillstånd för (16 § LF) Inaktuellt 
fr.o.m. 2006 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

1      

Livsmedelsanläggning, anmälan om ändring av  Akt i förvalt-
ningens arkiv 

 5år efter 
inaktualitet 

     

Livsmedelsanläggning, godkännande av, samt 
Livsmedelsverkets beslut om godkännanden av 
livsmedelsanläggning art 4 EG 853/2004, art 
31:2 EG 882/2004 23 § LF, 5 § LIVSFS 
2005:20  

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år efter 
inaktualitet 

     

Livsmedelsanläggning, registrering av art 31.1a 
och 1b EG 882/2004, art 6.2 EG 852/2004, 23 
§ LF 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år efter 
inaktualitet 

     

Nekad införsel av foder och livsmedel från Akt i förvalt- 2 år efter      
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tredjeländer, beslut om och information enligt 
artikel 19 p. 3 i EG –förordning 882/2004 

ningens arkiv inaktualitet 

Omhändertagande av vara, livsmedel eller 
foder, beslut om () 24 § 1 st LL 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

 5      

Polishandräckning, begäran om 27 § LL Akt i förvalt-
ningens arkiv 

2      

Projektinriktad kontroll, beskrivning och 
resultat 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras      

Råttsaneringsbevis, kopia Receptionen  2      
Rättelse på den felandes bekostnad (26 § LL) Akt i förvalt-

ningens arkiv 
5       

Saluförbud för kännedom eller av 
Livsmedelsverket meddelande villkor 6 § LL 
och 5 § LF 

Ansvarig 
handläggare 

Då saluför-
budet upphävs 

     

Sammanställningar och utredningar t.ex. vatten- 
och livsmedelsburen smitta, handlingar från 
smittskyddsläkare 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

Bevaras    5  

Sanering eller andra åtgärder som anses vara 
nödvändiga för att se till att foder eller 
livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs, 
beslut om  

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5      

Skyldighet att genomgå läkarundersökning, 
beslut om  

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

2      

Smitta och undanröja risk för smittspridning 
efter underrättelse från smittskyddsläkaren om 
att smitta sprids eller misstänks spridas genom 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

10      
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livsmedel, beslut om åtgärder som behövs för 
att spåra 
Smittsam sjukdom, beslut om ersättning vid 
förstöring av ägodelar och åtgärder för att 
undanröja risk för spridning av allvarlig, (34 § 
SL = Smittskyddslagen eller 15 § 9 kap MB = 
Miljöbalken) 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

10      

Smittsam sjukdom, anmälan till Miljö- och 
byggnämnden  
39 § LF, SFS 2006:813 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

 2 år efter 
inaktualitet 

     

Tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela 
eller delar av det berörda företaget, beslut om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5      

Tillfälligt upphävande av godkännande av 
livsmedelsanläggning, beslut om art 31:2e och 
54:2f EG 882/2004, 24 § LF 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5      

Tillstånd till att foder eller livsmedel används 
för andra ändamål än dem som de 
ursprungligen var avsedda för, beslut om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

2 år efter 
inaktualitet 

     

Undantag från informationsskyldigheten för 
den som producerar eller tillhandahåller 
dricksvatten, beslut om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

2 år efter 
inaktualitet 

     

Åtalshandlingar  Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år efter det 
att 

verksamheten 
upphört/bytt 

ägare 
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Återkallande av godkännande, beslut om  Akt i förvalt-
ningens arkiv 

10      

Ägare, anmälan om ny (43 § LF) Akt i förvalt-
ningens arkiv 

2      

Övriga föreläggande, förbud eller andra 
åtgärder enligt livsmedelslagstiftningen, beslut 
om 

Akt i förvalt-
ningens arkiv 

5 år efter 
inaktualitet 

     

 


