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Härigenom föreskrivs att 38 och 46 §§ livsmedelsförordningen
(1971:807)1 skall ha följande lydelse.
38 §2 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
2. Sådana styckningsanläggningar, kyloch 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
ägg3
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
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Förordningen omtryckt 1990:310.
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Typ av livsmedelslokal

Prövningsmyndighet

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. Skeppshandelslager, tullager, frilager och anläggningar inom frizon i vilka
det förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är godkända för fri omsättning
12. Andra livsmedelslokaler än de som
anges ovan
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En sådan kommunal nämnd som
utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511)

Om tillsynen över verksamheten i en livsmedelslokal med stöd av 24 b eller 24 d § livsmedelslagen (1971:511) flyttats över från en kommunal
nämnd till Livsmedelsverket, skall verket i fortsättningen pröva frågor om
godkännande av livsmedelslokalen.
3
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46 § Den myndighet som prövar godkännandet av den livsmedelslokal
som ingår i en anläggning utövar tillsyn över verksamheten i anläggningen.
Livsmedelsverket utövar tillsyn över den livsmedelshantering som bedrivs av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen
(1994:1738).
I fråga om tillsyn över livsmedelshantering i skeppshandelslager, tullager,
frilager och frizon som avses i 38 § 11 finns bestämmelser i förordningen
(2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.
Livsmedelsverket får, i fall som avses i första och andra stycket, efter
samråd med den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet, i det enskilda fallet besluta att tillsynen över
en viss verksamhet skall flyttas över från verket till nämnden.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

3

2

4

Senaste lydelse 2002:183. Ändringen innebär att femte stycket upphävs.
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