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Utkom från trycket
den 5 september 2000

utfärdad den 24 augusti 2000.
Regeringen föreskriver1 att 10, 19 och 38 §§ livsmedelsförordningen
(1971:807)2 skall ha följande lydelse.
10 §3 Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning. Örtkryddor,
kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung får dock på
de villkor som Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.
Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får föras in eller saluhållas i landet endast om behandlingen är tillåten här. Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om ytterligare villkor för import av livsmedel från
ett land som inte är medlem i Europeiska unionen.
Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över
1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands,
2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas.
19 §4 Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hantering
m.m. av livsmedel enligt 9–12 §§ livsmedelslagen (1971:511).
38 §5 Frågor om godkännande av livsmedelslokal prövas enligt följande,
om inte något annat följer av andra stycket:
Typ av livsmedelslokal

Prövningsmyndighet

1. Slakterier och fristående
sanitetsslaktavdelningar

Livsmedelsverket

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som
behandlats med joniserande strålning (EGT L 66, 13.3.1999, s. 16, Celex
31999L0002) och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/3/EG av den
22 februari 1999 om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och
livsmedelsingredienser som behandlas med joniserande strålning (EGT L 66,
13.3.1999, s. 24, Celex 31999L0003).
2
Förordningen omtryckt 1990:310.
3
Senaste lydelse 1999:479.
4
Senaste lydelse 1997:202.
5
Senaste lydelse 1998:133.
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Typ av livsmedelslokal

Prövningsmyndighet

2. Sådana styckningsanläggningar,
kyl- och fryshus för köttvaror,
köttproduktanläggningar och
anläggningar för malet kött
som inte är småskaliga
3. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar
som inte är småskaliga
4. Fisk- och fiskgrossistanläggningar
som inte är småskaliga
5. Äggpackerier som omfattas av rådets
förordning (EEG) nr 1907/90 av den
26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg6
6. Äggproduktanläggningar
7. Livsmedelslokaler i järnvägsvagnar,
luftfartyg och fabriksfartyg samt
kyltankbåtar för fisk
8. Tillverkningsanläggningar för
spritdrycker, vin, aromatiserade viner,
aromatiserade drycker baserade på vin
och aromatiserade drinkar baserade på
vinprodukter
9. Exportkontrollerade anläggningar som
avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll
vid utförsel av livsmedel
10. Anläggningar för behandling av livsmedel
med joniserande strålning
11. Andra livsmedelslokaler än de som
anges ovan

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket
En sådan kommunal
nämnd som utövar
tillsyn enligt livsmedelslagen
(1971:511)

Om tillsynen över verksamheten i en livsmedelslokal med stöd av 46 §
tredje stycket flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket,
skall verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av livsmedelslokalen.
Denna förordning träder i kraft den 20 september 2000.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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EGT L 173, 6.7.1990, s. 5 (Celex 31990R1907).
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