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Regeringen föreskriver att 33 och 52 §§ livsmedelsförordningen
(1971:807) skall ha följande lydelse.
33 §1 Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl, skall den som sysslar
med livsmedelshantering på uppmaning av tillsynsmyndigheten genomgå
läkarundersökning. Sådan undersökning bekostas av myndigheten om den
inte skall ersättas enligt smittskyddslagen (2004:168).
52 §2 Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket
begär det, skall innehavaren av eller föreståndaren för en verksamhet där
livsmedel hanteras eller ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel
och andra tillsynsprov. Sådan anmälan skall göras till Livsmedelsverket och
Smittskyddsinstitutet.
En läkare eller veterinär som finner grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig hantering förorenats av
sjukdomsalstrande bakterier eller något främmande ämne skall anmäla detta
till länsstyrelsen, smittskyddsläkaren och den eller de kommunala nämnder
som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511). Detta gäller dock inte
om anmälan skall göras enligt smittskyddslagen (2004:168).
En läkare som finner grundad anledning att anta att en person som yrkesmässigt hanterar oförpackade livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan
skada som kan göra livsmedel som han hanterar otjänligt till människoföda
skall anmäla detta till den eller de kommunala nämnder som utövar tillsyn
enligt livsmedelslagen i den kommun där hanteringen sker samt till smittskyddsläkaren. Anmälan skall innehålla uppgift om personens namn och arbetsplats.
Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren
om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor.
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Senaste lydelse 1990:310.
Senaste lydelse 1993:456.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
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