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Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (1971:807) 1
dels att 7, 8, 10 a, 11–13, 18 och 29 §§ skall upphävas,
dels att 16, 30, 38, 46, 48, 50, 53 b och 53 d §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 44 a §, av följande
lydelse.
16 §2 Livsmedel får utan särskilt tillstånd hanteras på andra ställen än i en
livsmedelslokal, om verksamheten är registrerad eller godkänd i enlighet
med vad som följer av de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) eller av föreskrifter meddelade av Livsmedelsverket.
30 §3 För att hindra menlig inverkan på livsmedel skall den som driver
verksamhet där livsmedel hanteras tillhandahålla arbetstagaren ändamålsenliga livsmedel.
38 §4 Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning
prövas enligt följande, om inte något annat följer av andra stycket:
Typ av livsmedelslokal

Prövningsmyndighet

1. Slakterier och vilthanteringsanläggningar
2. Styckningsanläggningar och anläggningar för malet kött som producerar mer
än 5 ton per vecka
3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar och omgrupperar köttvaror för distribution enbart inom detaljhandeln
4. Köttproduktanläggningar och köttberedningsanläggningar som producerar mer än
7,5 ton per vecka

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket
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Förordningen omtryckt 1990:310.
Senaste lydelse 1991:1613.
Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.
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Senaste lydelse 2005:418.
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Typ av livsmedelslokal

Prövningsmyndighet

5. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar
som producerar mjölkprodukter av mer än
2 000 000 liter mjölk om året
6. Fiskanläggningar som producerar mer
än 250 ton per år och fiskgrossistanläggningar som hanterar mer än 500 ton om
året
7. Äggpackerier som omfattas av rådets
förordning (EEG) nr 1907/90 av den
26 juni 1990 om vissa handelsnormer för
ägg5
8. Äggproduktanläggningar
9. Livsmedelslokaler i järnvägsvagnar,
luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar för fisk
10. Tillverkningsanläggningar för spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter
11. Sådana livsmedelsanläggningar som
drivs av det detaljhandelsbolag som avses i
5 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738)
12. Exportkontrollerade anläggningar som
avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
13. Anläggningar för behandling av livsmedel med joniserande strålning
14. Skeppshandelslager, tullager, frilager
och anläggningar inom frizon i vilka det
förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är godkända för fri omsättning
15. Anläggningar för dricksvattenförsörjning

Livsmedelsverket

16. Anläggningar för tillverkning av snus
och tuggtobak
17. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och processhjälpmedel samt
primärproducenter av livsmedel
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EGT L 173, 6.7.1990, s. 5 (Celex 31990R1907).

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket

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

Om tillsynen över verksamheten i en anläggning med stöd av 46 § femte
stycket flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket, skall
verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande eller registrering av anläggningen.
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44 a § Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar
även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i
enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt
ursprung avsedda att användas som livsmedel 6 och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd7.
46 §8 Den myndighet som prövar godkännandet av en anläggning eller registrerar anläggningen utövar tillsyn över verksamheten i anläggningen.
I fråga om tillsyn över livsmedelshantering i skeppshandelslager, tullager,
frilager och frizon som avses i 38 § 13 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.
48 §9 Det åligger länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som utövar
tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) att biträda vid särskild provtagning
och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas
och om undersökning och annan kontroll som behövs för att livsmedelslagen
och de EG-förordningar som kompletteras av lagen skall följas. Livsmedelsverket får också meddela föreskrifter om skyldighet för övriga tillsynsmyndigheter att underrätta Livsmedelsverket om den tillsynsverksamhet som bedrivs och resultaten av verksamheten.
50 §10 Laboratorier som utför undersökningar av livsmedel skall, i den utsträckning som följer av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, vara ackrediterade av SWEDAC eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana laboratorier
som inte omfattas av krav på ackreditering enligt första stycket skall vara
ackrediterade eller att de skall godkännas av verket. Livsmedelsverket får
även meddela föreskrifter om vilka krav som skall ställas på laboratorier
som verket skall godkänna.
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EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).
EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).
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Senaste lydelse 2005:418. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
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53 b §11 Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i egentillsynen, skall detta utan dröjsmål anmälas till tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndigheten är en kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511), skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket
om att salmonella har påvisats.
53 d §12 Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) ankommer på en
behörig myndighet, om inte regeringen beslutar något annat.
Livsmedelsverket skall också utföra
1. den uppgift som enligt artikel 4 i rådets förordning 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för
fiskeri- och vattenbruksprodukter13 ankommer på en medlemsstat,
2. de uppgifter som enligt artikel 5.2 i rådets direktiv 91/492/EEG av den
15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande
på marknaden av levande tvåskaliga mollusker 14 ankommer på den behöriga
myndigheten,
3. de uppgifter som enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr
753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets
förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter15 ankommer på en medlemsstat.
Livsmedelsverket skall svara för godkännande av sådana tävlingar som
avses i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)
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