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DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL
REGIONENE
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet ved Hovedkontoret 26. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003
nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, lov 21.
desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova), jf. delegeringsvedtak 29.
desember 2005 nr. 1770, lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer
og annet dyrehelsepersonell, jf. Instruks for Økonomi- og virksomhetsstyring, punkt 2.2.

1 Omfang og virkeområde
Delegeringen omfatter myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak som etter lov, forskrift eller særskilt
delegering fra departementene, er tillagt Mattilsynet, og hvor verken forvaltningsnivå er presisert i
lov eller forskrift eller delegert til andre. Oversikt over de siste ligger på mattilsynet.no, her.
Den myndigheten som gis i dette delegeringsvedtaket kan ikke delegeres videre fra andre
forvaltningsnivåer enn fra hovedkontoret.

2 Delegering av myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak
2.1

Hovedregel

Mattilsynets myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak delegeres til det regionale Mattilsynet
og gjelder innenfor regionenes respektive geografiske virkeområder. Svalbard hører inn under region
Nords geografiske virkeområde.

2.2

Unntak fra den geografiske begrensningen

2.2.1 Vedtak rettet mot et hovedkontor
Der en region behandler en sak som resulterer i enkeltvedtak rettet mot et hovedkontor i en
virksomhet/sammenslutning/organisasjon med flere enheter, har regionen der hovedkontoret ligger
vedtaksmyndighet. Der det er oppnevnt en kjede- eller konsernkoordinator for virksomheten, har
den region der koordinatoren er ansatt vedtaksmyndighet. Den regionen som har myndighet etter
denne bestemmelsen, har vedtaksmyndighet selv om avgjørelsen får virkning også for enheter
utenfor denne regionens geografiske virkeområde.
2.2.2 Vedtak ved en hendelse
Dersom direktør for ansvarlig avdeling ved hovedkontoret gir en region myndighet til å instruere og
ta beslutninger ved utførelse av oppgaver knyttet til en hendelse, kan den ansvarlige direktør
beslutte at denne styrende regionen skal ha vedtaksmyndighet utover egen region.
2.2.3

Vedtak fattet av beredskapsvakten

Mattilsynets myndighet til å fatte enkeltvedtak delegeres til vakthavende i beredskapsvakten,
innenfor nærmere fastsatte vaktområder, i den grad dette er nødvendig for å forebygge, begrense
eller håndtere ekstraordinære situasjoner og andre uønskede hendelser, i tråd med gjeldende
instruks for beredskapsvakt i Mattilsynet.
2.2.4

Vedtak rettet mot importører av planter og andre smittebærende emner som er
sertifikatpliktige
Mattilsynets myndighet etter FOR-2000-12-01-1333 § 36, 1. – 3. ledd, når det gjelder oppfølging av
melding om import etter § 23, delegeres til den regionen hvor virksomheten som gjør
mottakskontroll av sendingen, ligger, uavhengig av hvilken region importøren ligger i. Dersom
sendingen deles, jfr. § 23c, før mottakskontrollen, delegeres myndigheten til den regionen hvor
virksomheten som gjør mottakskontroll av den første delsendingen, ligger. Regioner hvor
virksomheter som gjør mottakskontroll av de øvrige delsendingene, ligger, skal allikevel bistå ved
gjennomføring av tilsynet på oppfordring av regionen som er delegert myndighet.

2.3

Unntak der myndighet er lagt til én enhet

Unntatt fra hovedregelen i pkt. 2.1. første ledd er myndighet til å fatte enkeltvedtak etter følgende
bestemmelser:
2.3.1.1 Der enkeltvedtak skal fattes av Hovedkontoret:
• FOR-1971-12-10-1 om vegetabilske konserver § 13-2, § 18-4 andre ledd, § 19-4, § 21-2 andre
ledd, § 23A-1, § 24-2 første ledd, § 27-3 femte ledd, § 31-4 andre ledd og § 32-2.
•

FOR-2002-07-05-698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og
betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 15, §
20 annet ledd og § 22.

•

FOR-2005-04-12-319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer § 4 når det gjelder tillatelse for bruk
av ikke-godkjent tilsetningsstoff i fôr i forbindelse med vitenspelige forsøk

•

FOR-2008-06-17- 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging
og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 9 annet ledd.

•

FOR-2002-06-27-732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr
(dyrehelseforskriften) § 38, når det gjelder dispensasjon fra § 14, 1. ledd, 1. punkt.

•

FOR-2010-02-26-247 om tilsetning av vitaminer, mineraler, og visse andre stoffer til
næringsmidler § 4 og § 6.

•

FOR-2020-03-09-709 om offentlig kontroll – grensekontrollstasjoner – forordning (EU)
2019/1012, forordning (EU) 2019/1014 og forordning (EU) 2019/1081, §§ 5 og 7.

2.3.1.2 Der enkeltvedtak skal fattes av region Stor-Oslo
• FOR-1996-07-02-1447 om settepoteter § 18 når det gjelder dispensasjoner fra bestemmelser
som er delegert til region Stor-Oslo i henhold til punkt 3.2.
•

FOR-2002-06-27-732 om bekjempelse av dyresjukdommer § 29 jfr. § 13, første ledd når det
gjelder forflytning av sirkussmåfe.

•

FOR-2015-05-06-455 om plantevernmidler § 31 når det gjelder dispensasjoner fra bestemmelser
som er delegert til region Stor-Oslo i henhold til punkt 3.2.

•

FOR-2017-03-18-355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter,
akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) § 20, jfr. § 3, jfr. forordning (EF)
nr. 889/2008 art. 9 nr. 4, 18, 27 nr. 4, 29, 36, 38 a), 40 nr. 1(v) og 2, 42 a) og b), 47 og § 21.

2.3.1.3 Der enkeltvedtak skal fattes av region Sør og vest:
• FOR-1985-04-10-838 om adgang for viderekomne studenter fra Norges veterinærhøgskole eller
utenlandske universitet og høgskoler til å utføre kortvarig assistenttjeneste hos praktiserende
veterinær eller i annet veterinæryrke § 1 og § 4.

•

LOV-1993-04-02-38-om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m.
(genteknologiloven), §§ 18 – 21 og 24, hva gjelder såvarer.

•

FOR-1995-03-06-239 om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær § 3
første ledd, § 4 første ledd, § 9 og § 10.

•

FOR-2009-01-19-77 om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØSavtalen § 6-1 og § 6-2.

•

LOV-2009-06-19-97 om dyrevelferd § 13.

•

FOR-2010-04-28-631 om identifikasjon av dyr i hestefamilien §§ 2, 3, fjerde ledd og 4.
Delegeringen gjelder også Forordning (EU) 2015/262, artiklene 5(2), 7, 9, 15, 16, 18, 20, 24, 28,
29, 30, 32, 35(2) og 38.

•

FOR-2012-02-08-139 om næringsmessig transport av dyr § 4, jfr. forordning (EF) nr. 1/2005,
vedlegg IV pkt. 1.

•

FOR-2015-06-18-761 om forsøk med dyr §§ 5, 6, 12, 14, 17, 22, 23, 26, 29, 37 og 38.

•

FOR-2018-01-31-145 om avl av storfé, svin, sau og hest § 3.

2.3.1.4 Der enkeltvedtak skal fattes av region Nord
• FOR-2008-07-30-866 om bruk av krumkniv § 7.
2.3.1.5 Der enkeltvedtak skal fattes av regionene ved grensekontrollstasjonene:
• FOR-1998-12-31-1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet
avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS §
14, § 15, § 16 og § 20.
•

FOR-2005-11-30-1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av
fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av
produkter fra tredjestater § 3.

•

FOR-2008-06-26-726 om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved
en grensekontrollstasjon, §§7 og 8.

•

FOR-2020-03-09-708 om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll – forordning (EU)
2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU)
2019/2130, §§ 7 og 9.

•

FOR-2020-03-03-704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr,
plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd, § 3 når det gjelder Forordning (EU) 2017/625,
artiklene 55(1), 65, 66, 67, 68, 69, 71 og 72.

•

FOR-2020-03-09-710 om offentlig kontroll – dokumentasjonskrav ved import – forordning (EU)
2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602, §§ 4 og 6.

•

FOR-2020-03-09-711 om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt,
forordning (EU) 2019/1666 – forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128, §§ 5 og
7.

•

FOR-2020-03-09-712 om offentlig kontroll – særlige regler om grensekontrollen – forordning (EU)
2019/1873 – forordning (EU) 2019/2074 og beslutning (EU) 2019/2098, §§ 6 og 8.

•

FOR-2020-03-09-713 om offentlig kontroll – positivlisten 2019 – forordning (EU) 2019/2007, §§ 3
og 5

•

FOR-2020-03-09-717 om offentlig kontroll – importkontroll av ikke animalske produkter –
forordning (EU) 2019/1793, §§ 5 og 7.

•

FOR-2020-03-09-718 om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU)
2019/625 og forordning (EU) 2019/628, §§ 4 og 6.

•

FOR-2020-03-09-720 om offentlig kontroll – animalsk produksjon – forordning (EU) 2019/624 og
forordning (EU) 2019/627, §§ 9 og 11.

3 Delegering av myndighet til å fatte vedtak som gjelder godkjenning
eller registrering av produkter
Mattilsynets myndighet til å fatte vedtak om godkjenning eller registrering av produkter delegeres til:
3.1.1 Hovedkontoret i henhold til følgende bestemmelser:
• FOR-1983-07-08-1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler § 16a, § 16b første
ledd.
•

FOR-2001-11-08-1279 om næringsmidler til spesielle medisinske formål § 8.

•

FOR-2002-11-07-1290 om fôrvarer § 4a

3.1.2 Region Stor-Oslo i henhold til følgende bestemmelser:
• FOR-1980-06-27-9645 om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler § 3 og § 5.
•

FOR-1996-07-02-1447 om settepoteter § 6, § 7 sjette ledd, § 9 første ledd, § 10 første og andre
ledd og § 11.

•

FOR-1999-09-13-1052 om såvarer § 37 når det gjelder forskriftens §§ 8, 3. ledd, 9, 10a, 11, 12,
13, 2. og 3. ledd, 15, 16, 21, 4. ledd, 21a, 21c, 36 og forskriftens vedlegg A5 og § 38 når det
gjelder bestemmelsene i forskriftens §§ 8, 2. ledd, 13, 1. ledd, 17, 1. ledd, 21, 1. og 2. ledd, 22,
30, 3. og 4. ledd.

•

FOR-1999-10-01-1069 om prøving og godkjenning av plantesorter § 2a, § 6, § 7 § 8, § 9, § 10 og §
11.

•

FOR-2015-05-06-455 om plantevernmidler § 3, jfr. forordning (EF) nr. 1107/2009.

3.1.3 Region Sør og Vest i henhold til følgende bestemmelser:
• FOR-1983-02-18-150 om kjøttråvarer og kjøttprodukter § 1 andre ledd.
•

FOR-1983-02-18-151 om produkter framstilt av blandinger av findelte animalske råvarer eller
blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer § 1 tredje ledd.

•

FOR-1998-10-02-951 om hold av strutsefugl § 16.

•

LOV-2001-06-15-75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 9, § 10, § 35 og § 36, jf.
særskilt delegering fra Landbruksdepartementet.

•

FOR-2002-06-27-732 om tiltak mot dyresjukdommer og zoonotiske agens hos dyr
(dyrehelseforskriften) § 7, 2. ledd og 14, 2. ledd.

•

FOR-2003-05-27-657 om dyrepleiere § 3.

•

FOR-2005-11-30-1356 om merking, registrering og rapportering av småfé § 1, jfr. forordning (EF)
21/2004 art. 4, nr. 2 og art. 5, nr. 3, § 3 første ledd og § 11, 1. ledd.

•

FOR-2008-06-17-819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging
og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 51.

•

FOR-2008-06-17-822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 6 fjerde ledd.

•

FOR-2009-04-06-416 om birøkt § 10.

•

FOR-2010-07-09-1131 om merking, registrering og rapportering av storfé § 1, jfr. forordning (EF)
1760/2000 art. 4, nr. 1 og art. 7, nr. 4 og § 21 første ledd.

4 Delegering av myndighet til å foreta særskilte administrative
beslutninger
Myndighet til å foreta beordring i henhold til LOV-2001-06-15-75 om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell § 27, delegeres til regionene.

5 Endring og oppheving
Denne delegering kan endres eller oppheves av hovedkontoret. Delegering kan trekkes tilbake
overfor regioner, dersom instruks ikke følges.

6 Ikrafttredelse
Denne delegeringen gjelder straks.

7 Endringer
Utgave

Dato

Forfatter

Endring

01
02
03

26.02.2015
01.07.2015
09.07.2015

Ellen Hestenes
Mette Ruden
Mette Ruden

04

05.10.2015

Mette Ruden

05

29.02.2016

Mette Ruden

06

12.10.2016

Mette Ruden

07

11.01.2017

Mette Ruden

08

28.03.2017

Mette Ruden

09

12.12.2017

Mette Ruden

10

05.02.2018

Mette Ruden

11
12
13

09.02.2018
02.11.2018
26.03.2019

Mette Ruden
Mette Ruden
Mette Ruden

14

11.06.2019

Mette Ruden

15
16

04.09.2019
10.01.2020

Mette Ruden
Mette Ruden

17

17.03.2020

Mette Ruden

18

02.07.2020

Mette Ruden

19
20

04.09.2020
10.12.2020

Mette Ruden
Mette Ruden

1. utgave av dokumentet godkjent.
Endret som følge av ny plantevernmiddelforskrift
Endret som følge av ny forskrift om økologisk akvakultur og at intern
delegering etter økologi-forskriften er tatt ut av delegeringen til
Debio.
Dessuten er forskriftene satt i kronologisk orden for hver mottaker av
delegeringen.
Ny forskrift om forsøksdyr.
Samlet alle enkeltvedtak, også dispensasjoner i samme kapittel (2.3)
Rettet opp enkelte andre småfeil
Nytt kontrollregime for import av planter
Diverse godkjenninger knyttet til merking av husdyr
Rettet opp feil
Delegert vedtaksmyndighet etter dyrehelsepersonelloven til region
Sør og vest.
Rettet skrivefeil i punkt 2.2.4.
Tatt FOR-1953-07-17-9637, FOR 1956-08-24-9632 og FOR-1962-1116-9581, som er opphørt, ut. Forskriftene er erstattet med FOR-201506-03-602 som følger delegeringshovedregelen.
Ny økologiforskrift. Tatt inn henvisning til oversikt over delegeringer
gitt til andre som ligger på mattilsynet.no
Rettet feil i delegeringen etter avlsforskriftene.
Myndighet etter FOR-2001-11-08-1279 § 19 skal heretter følge
hovedregelen og ikke ligge på hovedkontoret.
Tatt inn delegering av godkjenningsmyndighet etter FOR-2002-11-071290 § 4a til hovedkontoret (var utelatt ved en feil).
Region Stor-Oslo skal ha særlig myndighet etter den nye
økologiforskriften.
Presisert at Svalbard er en del av region Nord, punkt 2.1
Ny FOR-2018-01-31-145 opphever FOR-1999-01-13-66/67/68/69.
Tatt inn delegering av myndighet etter LOV-2010-04-02-38
genteknologiloven hva gjelder såvarer til Region sør og vest.
Tatt inn delegering til regionen hvor eventuell kjede/konsernkoordinator er ansatt i punkt 2.2.1.
Rettet opp skrivefeil. FOR-2010-04-02-38 er rettet til 1993-04-02-38
Myndighet til å gi tillatelse til bruk av ikke-godkjente tilsetningsstoffer
i fôr i forbindelse med vitenskapelige forsøk er beholdt på
hovedkontoret (FOR-2005-04-12-319)
Endret delegering knyttet til grensekontroll og -stasjoner i tråd med
ny kontrollforordning.
Endring som følge av opphevelse av vaksinasjonsforskriften.
Formaliserer praksis med at region sør og vest godkjenner
dyrehelsekurs for hele landet, også i medhold av birøktforskriften.
Godkjenning av kompetansekurs for birøktere
Endring som følge av revidert såvareforskrift og,
konttrollforordningen når det gjelder grensekontroll.

