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 REMISSMISSIV 
 


 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    


 


Postadress 
Box 622 
751 26 Uppsala 


Besöksadress 
Dag Hammarskjölds väg 56 A 
Leveransadress 
Dag Hammarskjölds väg 56 C 
752 37 Uppsala 


Telefon 
018-17 55 00 
Telefax 
018-10 58 48 


E-post 
livsmedelsverket@slv.se 
Internet 
www.livsmedelsverket.se 


Organisationsnummer 
202100-1850 
VAT-nummer 
SE202100185001 
Innehar F-skattebevis 


 


Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Sofia Norlin Enligt sändlista 


Förslag till nya föreskrifter om registrering och godkännande 
samt ändringar i föreskrifterna om livsmedelshygien, offentlig 
kontroll av livsmedel samt snus och tuggtobak 
Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på följande förslag: 


− Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande, 
− föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 


2005:20) om livsmedelshygien, 
− föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 


2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, och 
− föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) 


om snus och tuggtobak. 


Mer information om bakgrunden till de föreslagna föreskrifterna finns i den 
konsekvensutredning som bifogas. Dokumenten finns även tillgängliga på 
Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se. 
 
Vid frågor om remissen, vänligen kontakta:  
Sofia Norlin, verksjurist, 018-174334 
Daniel Kardell, verksjurist, 018-175615 
 
Livsmedelsverket önskar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och 
tillhörande konsekvensutredning senast den 2 november 2022.  
 
Remissvaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till 
livsmedelsverket@slv.se. 
 



https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/remisser1

mailto:livsmedelsverket@slv.se
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 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    


Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Sofia Norlin 


Vänligen ange diarienummer 2022/03606 i ämnesraden på e-postmeddelandet och 
i yttrandet. Remissinstansens namn bör anges i dokumentnamnet. 
 
 
 
Elin Häggqvist 
chefsjurist 
 
 Sofia Norlin 
 verksjurist 
 
 
 
Bilagor 


1. Förslag på Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och 
godkännande 


2. Förslag på föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 


3. Förslag på föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 


4. Förslag på föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak 


5. Konsekvensutredning  
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Sändlista 


1. Convenience Stores Sweden 
2. Dagligvaruleverantörernas förbund (DLF)  
3. Fiskbranschens Riksförbund 
4. Folkhälsomyndigheten  
5. Föreningen svenskt vin 
6. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
7. Jordbruksverket  
8. Kommerskollegium 
9. Konkurrensverket 
10. Kött och Charkföretagen (KCF) 
11. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)  
12. Livsmedelsföretagen (Li) 
13. Livsmedelshandlarna (SSLF) 
14. Länsstyrelsen i Skåne län 
15. Länsstyrelsen i Stockholms län 
16. Länsstyrelsen i Uppsala län 
17. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
18. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
19. Miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå kommun 
20. Miljö och hälsa i Skellefteå kommun 
21. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Malmö stad 
22. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun 
23. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Nyköping 
24. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun 
25. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun 
26. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun 
27. Miljöförvaltningen i Göteborgs stad 
28. Miljöförvaltningen i Stockholm stad 
29. Näringslivets Regelnämnd (NNR) 
30. Regelrådet 
31. Sametinget 
32. Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) 
33. Svensk Dagligvaruhandel (SVDH) 
34. Svensk Egenvård 
35. Svensk Fågel 
36. Svensk Handel 
37. Svenska Köttföretagen 
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38. Svenska snustillverkarföreningen 
39. Svenska Ägg 
40. Svenskt Näringsliv 
41. Svenskt Vatten  
42. Sveriges Bryggerier  
43. Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)  
44. Sveriges Gårdsmejerister 
45. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
46. Sveriges Konsumenter 
47. Sveriges Småskaliga kontrollslakterier 
48. Visita Svensk Besöksnäring 


 
För kännedom 
Näringsdepartementet 
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registrering och godkännande samt ändringar i föreskrifterna 
om livsmedelshygien, offentlig kontroll av livsmedel samt snus 
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1. Sammanfattning 


Livsmedelsverket föreslår att de regler som gäller för registrering och 
godkännande av livsmedelsanläggningar och dricksvattenanläggningar som finns i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien samt 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel flyttas till egna föreskrifter 
om registrering och godkännande. Förslaget innefattar redaktionella ändringar och 
mindre materiella ändringar.  
 
Ändringarna består i huvudsak av följande. Strukturen i föreskrifterna ändras. 
Kraven avseende innehållet i anmälningar för registrering och ansökningar om 
godkännande justeras något och kravet på underskrift av anmälan respektive 
ansökan tas bort. Begreppsanvändningen likriktas genom att begreppet 
anläggning med mobil verksamhet används i samtliga sammanhang där mobila 
anläggningar eller anläggningar med mobil verksamhet används idag. Det läggs 
till två nya paragrafer enligt vilka myndigheter får avregistrera en anläggning där 
verksamhet inte bedrivs eller återkalla ett godkännande eller relevanta delar av det 
om verksamheten som anläggningen har godkänts för helt eller delvis inte bedrivs. 
 
De regler som gäller registrering av anläggningar vid vilka beredning, behandling 
eller bearbetning av snus eller tuggtobak bedrivs föreslås placeras i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak, för att 
hålla de regler som gäller sådana produkter och berörda verksamhetsutövare 
samlade.  
 
Livsmedelsverket föreslår vidare att följande paragrafer upphävs eller justeras: 


- 14 § LIVSFS 2005:20 är en upplysningsbestämmelse om vissa 
författningar som gäller livsmedelsinformation. Paragrafen har ingen 
rättsverkan varför paragrafen upphävs. 


- 19 § och bilagorna 1–3 till LIVSFS 2005:20 om bulktransporter är delvis 
en dubbelreglering av direkt tillämpliga EU-förordningar. Delar av 
paragrafen samt bilagorna 1 och 2 upphävs. I de delar som ska vara kvar 
görs endast språkliga justeringar. Någon ändring i sak är inte avsedd. 


- 3 a § och bilagan till LIVSFS 2005:21 om tidsfrister i handläggningen av 
vissa ärenden bedöms till viss del gå utöver vad som krävs enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 
inre marknaden (tjänstedirektivet). Dessa delar upphävs. I de delar 
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bestämmelsen ska kvarstå flyttas den till de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande. 


- 12 § LIVSFS 2005:21 om aktivitetsmätning avseende cesium-137 i renkött 
hänvisar till ett upphävt kontrollprogram och paragrafen är därmed inte 
längre aktuell att tillämpa. Paragrafen upphävs. 


- 14 § LIVSFS 2005:21 är en upplysningsbestämmelse om att de metoder 
som ska användas vid viss analys och provning av obehandlad och 
värmebehandlad mjölk anvisas i ett beslut av kommissionen. Det beslut 
som det hänvisas till är inte längre aktuellt att använda i 
livsmedelskontrollen. Paragrafen upphävs. 


- 15 och 16 §§ LIVSFS 2005:21 gäller vissa aspekter av 
kontrollmyndigheters hantering av prover uttagna för mikrobiologiska 
undersökningar. Paragraferna stämmer innehållsmässigt inte överens med 
gällande EU-vägledning eller ISO-standard. De striktare reglerna i 
paragraferna, jämfört med de metoder som framgår av vägledningen och 
ISO-standarden, bedöms inte ge säkrare analysresultat. Paragraferna ska 
därför upphävas. 


- 17 a och 18 a §§ LIVSFS 2005:21 gäller dricksvatten och ska därför 
överföras till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:xx) om 
dricksvatten (de nya dricksvattenföreskrifterna). Paragraferna upphävs.  


 
2. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå 


Föreskrifterna LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21 har ändrats vid ett flertal 
tillfällen och är i behov av en större översyn där såväl innehåll som struktur ses 
över. Föreskrifterna har ett brett tillämpningsområde och omfattar många 
paragrafer. För att underlätta arbetet bör översynen av föreskrifterna genomföras 
stegvis. Följande har bedömts lämpligt att hantera i ett första steg: 


- ta fram nya föreskrifter där bestämmelser om registrering och 
godkännande samlas, 


- placera bestämmelser som gäller verksamhetsutövare som bedriver 
verksamhet i ett led i produktions- eller bearbetningskedjan för snus eller 
tuggtobak i föreskrifter som i övrigt handlar om sådana produkter, och 


- upphäva och ändra paragrafer i LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21 
som inte längre är aktuella att tillämpa, i behov av justering eller som 
flyttas till andra föreskrifter. 


 







 
LIVSMEDELSVERKET PM  5 (33) 


 
 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    


Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
 


3. Förslag på nya föreskrifter om registrering och godkännande 


Nationella bestämmelser om registrering och godkännande finns för närvarande i 
huvudsak i LIVSFS 2005:20. Dessa föreskrifter har en brett tillämpningsområde 
och omfattar många paragrafer. Det finns även några bestämmelser om 
registrering och godkännande i LIVSFS 2005:21. Det bedöms skapa en bättre 
struktur och överblickbarhet om alla bestämmelser som gäller registrering och 
godkännande flyttas till egna föreskrifter.  
 


3.1  Begrepp i föreskrifterna 


Begreppet ”Anläggningar med mobil verksamhet” 
I LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21 används begreppen mobila anläggningar 
och anläggningar med mobil verksamhet. Flera av de bestämmelser som avser 
sådana anläggningar bör överföras till de nya föreskrifterna om registrering och 
godkännande. Det finns behov av att likrikta begreppsanvändningen där 
begreppen är avsedda att användas synonymt. 
 
 I 13 § andra stycket LIVSFS 2005:20 samt 3 och 3 b §§ LIVSFS 2005:21 finns 
bestämmelser som avser verksamhet som bedrivs i mobila anläggningar. Av 
11 a § LIVSFS 2005:20 framgår till vilken kontrollmyndighet anmälan för 
registrering ska ske vad gäller anläggningar med mobil verksamhet.  
 
Inte något av de aktuella begreppen har närmare definierats. Begreppet 
anläggning används dock med samma innebörd som begreppet används i 
livsmedelslagen (2006:804). Av 2 § punkten 2 livsmedelslagen följer att i lagen 
betyder uttrycket anläggning samma sak som i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. I grunden rör det sig alltså om 
ett EU-rättsligt begrepp, med innebörden varje enhet i ett livsmedelsföretag, se 
artikel 2.1 c i förordning (EG) nr 852/2004. 
 
Det EU-rättsliga anläggningsbegreppet lämnar utrymme för tolkning. Begreppet 
har i Sverige kommit att förstås på sådant vis att verksamheten vid en anläggning 
kan: 
 1. bedrivas varaktigt på en enda geografisk plats,   
 2. i sin helhet flytta runt mellan olika geografiska platser, eller   


3. delvis bedrivas varaktigt på en enda geografisk plats, delvis flytta runt 
mellan olika geografiska platser (en kombination av 1 och 2).  


 







 
LIVSMEDELSVERKET PM  6 (33) 


 
 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    


Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
 


Bestämmelserna om mobila anläggningar och anläggningar med mobil 
verksamhet syftar till att: 


- klargöra till vilken kontrollmyndighet anmälan för registrering ska ske vad 
gäller anläggningar med verksamhet som inte uteslutande bedrivs på en 
enda geografisk plats, 


- skapa förutsättningar för kontrollmyndigheter att på ett enkelt sätt verifiera 
att anläggningar av aktuellt slag anmälts för registrering, och 


- den kontrollmyndighet som registrerat en anläggning får kännedom om 
resultatet av eventuell offentlig kontroll av verksamheten vid anläggningen 
som utförts av annan kontrollmyndighet.  


 
Den nuvarande begreppsanvändningen ger intryck av att mobila anläggningar 
respektive anläggningar med mobil verksamhet utgör olika anläggningsslag.  
Vid beaktande av syftet med bestämmelserna framstår det dock som uppenbart att 
avsikten inte har varit att göra någon sådan åtskillnad. Begreppsanvändningen bör 
därför likriktas. Bägge begreppen avser anläggningar vid vilka verksamhet inte 
bedrivs uteslutande på en enda geografisk plats, det vill säga anläggningar vid 
vilka det bedrivs verksamhet som i någon bemärkelse är mobil.  
 
Av 25 a § livsmedelsförordningen (2006:813) följer att om verksamhet bedrivs i 
en livsmedelsanläggning som tillfälligt befinner sig i en annan kommun än den 
kommun där anläggningen är godkänd eller registrerad, är även den kommun där 
verksamhet tillfälligt bedrivs behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över 
anläggningen. Enligt Livsmedelsverkets bedömning avser bestämmelsen 
behörigheten att utöva offentlig kontroll över anläggningar av det slag som även 
3 § och 13 § andra stycket LIVSFS 2005:20 samt 3 och 3 b §§ LIVSFS 2005:21 
avser, det vill säga anläggningar vid vilka det bedrivs verksamhet som i någon 
bemärkelse är mobil. Som utgångspunkt vore det därför lämpligt att 
begreppsanvändningen i föreskrifterna överensstämde med 
begreppsanvändningen i livsmedelsförordningen. Flera av de aktuella 
föreskriftsbestämmelserna är dock, till skillnad från 25 a § 
livsmedelsförordningen, tillämpliga även då verksamhet inte bedrivs i annan 
kommun än den där anläggningen registrerats. Vidare saknar förordningen en kort 
benämning på anläggningar av aktuellt slag. I valet mellan begreppen mobila 
anläggningar och anläggningar med mobil verksamhet anser verket att det senare 
är att föredra, då begreppet mobila anläggningar kan uppfattas utesluta 
anläggningar som inte i sin helhet är mobila, det vill säga kan förflyttas från plats 
till plats. Mot denna bakgrund anser verket att begreppet anläggningar med mobil 
verksamhet bör användas.  
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Begreppet föreslås användas i 2, 8 och 12 §§ i de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande. Några ändringar i sak är inte avsedda. Innebörden 
av respektive paragraf framgår nedan. 
 
Begreppet ”myndigheten” 
I LIVSFS 2005:20 används begreppet kontrollmyndighet vad gäller den 
myndighet som anmälan för registrering eller ansökan om godkännande ska 
lämnas till. Av 23 § livsmedelsförordningen framgår vilken myndighet som är 
prövningsmyndighet för sådana anmälningar och ansökningar. I 25–29 §§ 
livsmedelsförordningen finns regler om kontrollmyndigheter. Av 25 § första 
stycket framgår att behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är den 
myndighet som prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som 
registrerar en anläggning eller en verksamhet, om inget annat följer av 25 a eller 
26 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land. 
 
Den myndighet som registrerar eller godkänner en anläggning är för det mesta 
även kontrollmyndighet för anläggningen. Det förekommer dock att även andra 
myndigheter kan utöva kontroll. Genom att använda begreppet kontrollmyndighet 
där det i själva verket är den myndighet som avses i 23 § livsmedelsförordningen 
uppstår en viss diskrepans mellan begreppsanvändningen i föreskrifterna och 
livsmedelsförordningen. För att föreskrifterna ska vara i bättre överensstämmelse 
med livsmedelsförordningen bör begreppet myndigheten används i stället för 
kontrollmyndigheten, bortsett från de bestämmelser där det faktiskt är 
kontrollmyndigheten som avses.  
 
Begreppet föreslås användas i 7–10, 13 och 14 §§ i de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande. Några ändringar i sak är inte avsedda. Innebörden 
av respektive paragraf framgår nedan. 
 


3.2  Inledande bestämmelser 


I 1 § anges enligt förslaget vilket tillämpningsområde föreskrifterna gäller för. 
 
I LIVSFS 2005:20 ställs krav vad gäller registrering och godkännande av 
livsmedelsanläggningar. I 7 § LIVSFS 2005:20 ställs även krav på att 
livsmedelsföretagare som bedriver någon av följande verksamheter ska anmäla 
sina anläggningar för registrering: 
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- verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten, eller 


- beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak. 
 


Dricksvatten, fram till den punkt där det når användaren eller tappas på flaska, 
samt snus och tuggtobak är inte livsmedel, men jämställs med livsmedel vid 
tillämpningen av livsmedelslagen, se 3 § livsmedelslagen. Från och med den 1 
januari 2023 kommer även snusliknande produkter jämställas med livsmedel, se 
prop. 2021/22:200. Livsmedelsverket kommer i ett separat föreskriftsarbete 
hantera de ändringar som behöver göras med anledning av att snusliknande 
produkter läggs till i 3 § livsmedelslagen. Ett förslag till nya föreskrifter kommer 
förhoppningsvis att remitteras vid årsskiftet för att föreskrifterna ska kunna träda i 
kraft under 2023. 
 
I arbetet med att se över föreskrifterna har överväganden gjorts om bestämmelser 
om registrering av anläggningar, vid vilken verksamhetsutövaren bedriver 
verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten eller 
beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak, ska vara 
placerade i produktspecifika föreskrifter eller om de även fortsättningsvis ska 
placeras med de generella reglerna om registrering. 
 
Vad gäller dricksvatten görs följande bedömning. Av artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet framgår att livsmedel inbegriper vatten från och med den 
punkt där värdena ska iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG om 
kvaliteten på dricksvatten.1 Av lagtekniska skäl har vatten jämställts med 
livsmedel vid tillämpningen av den nationella livsmedelslagstiftningen från och 
med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där värdena ska iakttas 
enligt artikel 6 i direktiv 98/83/EG, se 3 § livsmedelslagen. Ovanstående innebär, 
något förenklat, att vatten som tas in i ett vattenverk i syfte att användas som 
dricksvatten jämställs med livsmedel fram tills vattnet tappas på flaska eller når 
användaren (tappas ur kranen), då det blir ett livsmedel. Det finns ett nära 
samband mellan vatten som är livsmedel och vatten som endast omfattas av den 
nationella livsmedelslagstiftningen. Bestämmelser om verksamhetsutövares 
anmälan av anläggningar där det bedrivs verksamhet som omfattas av 
                                                 
1 Direktivet har upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 
om kvaliteten på dricksvatten. 
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dricksvattenföreskrifterna (dricksvattenanläggningar) bör därför även 
fortsättningsvis hållas ihop med motsvarande regler som gäller för 
livsmedelsföretagares anläggningar. Bestämmelser om anmälan av 
dricksvattenanläggningar bör därför föras in i de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande. 
 
Vad gäller snus och tuggtobak görs följande bedömning. Snus och tuggtobak 
utgör tobaksprodukter i den mening som avses i rådets direktiv 89/622/EEG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av 
tobaksvaror2 och är därmed enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 inte 
livsmedel. I likhet med vatten jämställs dock snus och tuggtobak av lagtekniska 
skäl med livsmedel vid tillämpningen av den nationella livsmedelslagstiftningen, 
se 3 § livsmedelslagen. Förutom bestämmelser om anmälan för registrering finns 
övriga bestämmelser om snus och tuggtobak i LIVSFS 2012:6. Till skillnad från 
vatten, som vid en viss punkt blir ett livsmedel om det är avsett att förtäras av 
människan, utgör inte snus eller tuggtobak i något skede ett livsmedel. Därtill 
kommer att de verksamhetsutövare som ägnar sig åt sådan beredning, behandling 
eller bearbetning av snus eller tuggtobak som förutsätter anmälan för registrering 
endast i yttersta undantagsfall även är livsmedelsföretagare. Sambandet mellan 
livsmedel och snus eller tuggtobak är inte alls lika nära som det mellan livsmedel 
och vatten som endast omfattas av den nationella livsmedelslagstiftningen. Det 
bedöms vara tydligare för verksamhetsutövare som bedriver verksamhet med 
beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak om de 
bestämmelser som gäller för sådan verksamhet så långt det är möjligt samlas i en 
enda författning. Regler om registrering av anläggningar där verksamheten 
bedrivs ska därför föras in i LIVSFS 2012:6. I avsnitt 4. Förslag på ändringar i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak framgår 
vilka ändringar som föreslås i de föreskrifterna. 
 


3.3  Krav på anmälan för registrering eller ansökan om 
godkännande 


I 2–5 §§ föreslås framgå att anmälan för registrering eller ansökan om 
godkännande ska vara skriftlig, och vad gäller 3 § även krav på anmälan för 
registrering.  


                                                 
2 Direktivet har upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, i 
vilket begreppet tobaksvaror används. 







 
LIVSMEDELSVERKET PM  10 (33) 


 
 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    


Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
 


 
Att anmälan för registrering eller ansökan om godkännande av anläggningar ska 
göras framgår av följande artiklar. 


- artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004,  
- artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 


om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung, och  


- artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 om godkännande 
av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004.  


 
Det är medlemsstaterna som ska fastställa närmare förfaranden för sådana 
anmälningar och ansökningar som avses i ovanstående artiklar. För att göra det 
tydligare vilken anmälan/ansökan som avses i respektive paragraf skrivs det ut 
hänvisningar till de rättsakter som reglerar att anmälan/ansökan ska göras.  
 
Av 2 § andra stycket föreslås framgå att den som har en anläggning med mobil 
verksamhet som är registrerad eller godkänd i ett annat land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) inte omfattas av kravet på att anmäla sin 
verksamhet. Detta är en överföring av andra meningen av nuvarande 11 a § 
LIVSFS 2005:20, med vissa språkliga justeringar. Ett tillägg har gjorts att det ska 
vara fråga om en annan medlemsstat så att det blir tydligt att andra stycket avser 
anläggningar med mobil verksamhet som inte är registrerade eller godkända i 
Sverige. I den gällande paragrafen står det en medlemsstat inom Europeiska 
unionen eller i en stat som är ansluten till EES-avtalet. I och med att alla EU-
länder ingår i EES-området bedöms det vara tillräckligt att skriva ut att det ska 
vara ett land inom det området. 
 
I 3 § föreslås det införas en bestämmelse om att verksamhetsutövare som omfattas 
av de nya dricksvattenföreskrifterna ska anmäla sina dricksvattenanläggningar för 
registrering. Anmälan för registrering ska göras skriftligt. Idag följer motsvarande 
krav av 7 § LIVSFS 2005:20.  
 
För verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som omfattas av 
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten saknas EU-
rättsliga krav om att de ska anmäla sina dricksvattenanläggningar för registrering, 
och skyldigheten att anmäla anläggningar för registrering är alltså reglerad direkt i 
föreskrifterna. SLVFS 2001:30 kommer att ersättas av nya föreskrifter om 
dricksvatten, som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2023. Förslaget på 
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nya dricksvattenföreskrifter är remitterat, se dnr 2022/01733. De nu föreslagna 
föreskrifterna om registrering och godkännande kommer därför att hänvisa till de 
nya dricksvattenföreskrifterna i nödvändiga delar. 
 
Den som bedriver verksamhet som omfattas av SLVFS 2001:30 gör inte det i 
egenskap av livsmedelsföretagare. Motsvarande kommer att gälla för de nya 
dricksvattenföreskrifterna. Idag framgår dock av 3 § LIVSFS 2005:20 att 
begreppen livsmedel och livsmedelsföretagare i föreskrifterna även ska gälla i 
fråga om vatten som omfattas av SLVFS 2001:30. Genom att hänvisa till att 
begreppen ska gälla, även när de i teknisk mening inte är tillämpliga, kan 
bestämmelserna bli svårtolkade och det kan uppstå missförstånd. För att hålla isär 
begreppen används termen verksamhetsutövare i stället för livsmedelsföretagare. 
 
Från tillämpningsområdet för de nya dricksvattenföreskrifterna undantas enligt 
2 § naturligt mineralvatten och enligt 38 §, i vissa fall, livsmedelsföretagare i 
fråga om dricksvatten som används i deras livsmedelsverksamhet. Kravet att 
anmäla anläggningar för registrering enligt 3 § i de nu föreslagna föreskrifterna 
kommer uteslutande gälla verksamhetsutövare som omfattas av de nya 
dricksvattenföreskrifterna. Verksamhetsutövare som undantas från tillämpningen 
av dricksvattenföreskrifterna kommer alltså inte omfattas av krav på att anmäla 
sina anläggningar för registrering. Motsvarande ordning gäller redan. 
 
Förslagen i 2–5 §§ motsvarar delvis 7– 8 a, 11 och 11 a §§ LIVSFS 2005:20 och 
är inte avsedda att innebära ändringar i sak. 
 


3.4  Innehåll i anmälan eller ansökan 


Bestämmelser om innehåll i anmälan för registrering eller ansökan om 
godkännande föreslås införas i 6 §. I 9 och 12 §§ LIVSFS 2005:20 anges vad en 
ansökan om godkännande av en anläggning respektive anmälan för registrering av 
en anläggning ska innehålla. Det saknas anledning att anmälan för registrering och 
ansökan om godkännande ska innehålla olika uppgifter. Uppgifterna som ska 
lämnas bedöms därför kunna hållas ihop i en paragraf som avser innehållet i såväl 
anmälan för registrering som ansökan om godkännande.  
 
Av de gällande föreskrifterna framgår att adress ska lämnas i anmälan/ansökan. 
Detta byts ut till kontaktuppgifter. På så sätt inkluderas, utöver adress, 
telefonnummer och e-postadress. För att myndigheten på ett enkelt sätt ska kunna 
komma i kontakt med livsmedelsföretagare och verksamhetsutövare bör, utöver 
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uppgift om adress, även telefonnummer och e-postadress lämnas i samband med 
att anmälan/ansökan lämnas in. Livsmedelsverket och flertalet andra myndigheter 
begär redan in uppgifterna vid anmälan för registrering och ansökan om 
godkännande. Mot denna bakgrund bör reglerna ändras på så vis att 
kontaktuppgifter, och inte enbart adress, ska lämnas. Det bedöms inte finnas 
behov av att skriva ut exakt vilka kontaktuppgifter som ska lämnas. 
 
I anmälan/ansökan ska uppgift om organisationsnummer, personnummer eller 
samordningsnummer finnas med. Detta är uppgifter som används av juridiska och 
fysiska personer i Sverige. Ett utländskt företag som ska bedriva 
näringsverksamhet i Sverige ska göra det genom en filial, ett svenskt dotterbolag 
eller en agentur med verksamhet i Sverige. Näringsverksamhet som omfattas av 
bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt eller motsvarande bestämmelser i avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) är dock undantagen från detta krav, se 2 § 
lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Detta kan i praktiken innebära att 
verksamheten tillfälligt kan bedrivas utan att organisationsnummer, 
personnummer eller samordningsnummer finns. För att det inte ska föreligga en 
risk för indirekt diskriminering bör även andra identifierande uppgifter kunna 
användas om livsmedelsföretaget eller verksamhetsutövaren är etablerad i ett 
annat land inom EES (vilket inkluderar samtliga EU-länder) och saknar dessa 
nummer. Vilka andra uppgifter som uppfyller kravet på identifiering får bedömas 
i varje enskilt fall. 
 
Anmälan/ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamhetens art och 
omfattning. Det är vanligt att livsmedelsföretagare helt eller delvis använder 
Internet, telefoni eller annan distanskommunikation i sin försäljning. Det kan vara 
svårt för myndigheterna att få kännedom om försäljning genom 
distanskommunikation bedrivs om inte livsmedelsföretagaren själv anmäler det 
och uppgift om sådan verksamhet bör därför lämnas redan vid anmälan för 
registrering eller ansökan om godkännande. Distanskommunikation är ett begrepp 
som används i den EU-rättsliga livsmedelslagstiftningen och det bedöms därför 
lämpligt att använda samma begrepp i föreskrifterna.3  I likhet med försäljning 
genom distanskommunikation behöver myndigheten få kännedom om mobil 


                                                 
3 Se t.ex. artikel 2.2 u i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om 
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna och artikel 36 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att 
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs 
hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (förordningen om offentlig kontroll). 
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verksamhet kommer att bedrivas, för att kunna planera kontrollen därefter. 
Uppgifter om sådan verksamhet bör därför lämnas redan vid anmälan/ansökan. 
Därigenom säkerställs dessutom att myndigheten ges möjlighet att utfärda ett 
sådant bevis som livsmedelsföretagaren/verksamhetsutövaren ska kunna visa upp 
då mobil verksamhet bedrivs. Uppgifter om verksamheten innefattar försäljning 
via distanskommunikation eller mobil verksamhet är uppgifter om verksamhetens 
art och omfattning. För att det ska vara tydligt att dessa uppgifter ska lämnas 
skrivs det ut uttryckligen.  
 
Enligt gällande regler ska anmälan/ansökan från en juridisk person vara 
undertecknad av behörig företrädare. Genom kravet på undertecknande kan 
anmälan/ansökan inte lämnas in digitalt om det inte finns tillgång till e-
legitimation eller livsmedelsföretagaren på annat sätt kan underteckna 
anmälan/ansökan digitalt. Genom kravet på undertecknande försvåras alltså 
möjligheten att lämna in anmälan/ansökan digitalt. Kravet på undertecknande är 
endast riktat till juridiska personer, vilket framstår som en omotiverad skillnad 
mellan olika företagsformer. Det saknas uppgifter om att det skulle förekomma 
problem med att anmälningar/ansökningar görs av någon obehörig. För att minska 
onödig administration för livsmedelsföretagare, verksamhetsutövare och 
myndigheter tas kravet på undertecknande bort. Det följer dock av 2–5 §§ att det 
är livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren som ska lämna in 
anmälan/ansökan. Begreppet livsmedelsföretagare avser ”de fysiska eller juridiska 
personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det 
livsmedelsföretag de driver”, se artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002. 
Begreppet verksamhetsutövare används i föreskrifterna med motsvarande 
innebörd, fast avseende fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet 
som omfattas av de nya dricksvattenföreskrifterna. Om det finns anledning att 
ifrågasätta en inkommen anmälan/ansökan kan myndigheten alltså ändå 
kontrollera om den som lämnat in uppgifterna var behörig att göra det. Vem som 
är behörig att företräda en juridisk person följer av speciallagstiftning för olika 
företagsformer och är inte reglerat i livsmedelslagstiftningen. Någon ändring i 
fråga om vem som är behörig att lämna in en anmälan eller ansökan är inte 
avsedd. Genom att inte ställa krav på undertecknande förenklas myndigheternas 
möjligheter att tillhandahålla digitala anmälnings- och ansökningsförfaranden 
jämfört med idag. 
 
Av 12 § punkten 4 LIVSFS 2005:20 framgår att en anmälan för registrering i 
förekommande fall ska innehålla uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill 
ha anläggningen registrerad. Någon motsvarande bestämmelse finns inte för 
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ansökan om godkännande. För det fall att den som bedriver verksamheten har 
kännedom om att den endast ska pågå under en tidsbegränsad period är det av 
intresse för myndigheten även vad gäller ansökan om godkännande. Punkten bör 
därför läggas till som en uppgift som ska lämnas även vid ansökan om 
godkännande. 
 
Av 9 § tredje stycket LIVSFS 2005:20 framgår, vad gäller ansökan om 
godkännande, att livsmedelsföretagaren ska lämna de kompletterande uppgifter 
som kontrollmyndigheten begär. Vad gäller vissa anläggningar kan det finnas 
behov av att hämta in ytterligare uppgifter, t.ex. standardrutiner och lokalritningar. 
Någon motsvarande bestämmelse finns inte för anmälan för registrering. 
Registreringen görs utan någon prövning i sak. Det kan dock ändå vara någon 
uppgift som behöver förtydligas. Även den som anmäler sin anläggning för 
registrering bör därför kunna ombes att lämna kompletterande uppgifter till 
myndigheten. Vidare bör det förtydligas att det är uppgifter som myndigheten 
behöver för att kunna handlägga anmälan eller ansökan som myndigheten kan 
begära in. Myndigheten har inte genom denna bestämmelse möjlighet att begära 
in uppgifter som saknar relevans för anmälan eller ansökan. 
 
De ändringar som görs vad gäller innehåll i anmälan eller ansökan är små 
justeringar som inte förväntas medföra några ökade kostnader för 
livsmedelsföretagare eller verksamhetsutövare. Genom att ta bort kravet på 
undertecknande vid anmälan för registrering och ansökan om godkännande 
underlättas administrationen för så väl livsmedelsföretagare och 
verksamhetsutövare som myndigheterna. Myndigheterna kan behöva göra mindre 
uppdateringar i sina befintliga blanketter. I och med att det antas nya föreskrifter 
kommer troligen de flesta myndigheter ändå behöva göra uppdateringar vad gäller 
t.ex. hänvisningar till föreskrifterna. De ytterligare justeringar som behöver göras 
är av så marginell karaktär att de inte förväntas leda till några ökade kostnader för 
myndigheterna.  
 


3.5  Myndighet som handlägger anmälan eller ansökan 


I 7 § anges till vilken myndighet anmälan för registrering eller ansökan om 
godkännande ska lämnas. Motsvarande bestämmelser finns i 8, 8 a, 11 och 
11 a §§ LIVSFS 2005:20. Det framgår av 23 § livsmedelsförordningen vilken 
myndighet som är behörig att pröva frågor om godkännande av anläggningar eller 
att registrera anläggningar eller verksamheter. Genom att hänvisa direkt till den 
myndighet som är behörig enligt livsmedelsförordningen uppstår inte risken att 
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föreskrifterna hänvisar till en myndighet som inte längre är behörig i det fall 
livsmedelsförordningen skulle ändras. Den nya formuleringen i 7 § medför inte 
några ändringar i sak. 
 
I 8 § första stycket föreslås regler om till vilken myndighet anmälan för 
registrering eller ansökan om godkännande ska lämnas för anläggningar med 
mobil verksamhet som bedrivs i olika kommuner eller län. Motsvarande 
bestämmelse finns i 11 a § första meningen LIVSFS 2005:20. Bestämmelsen 
utvidgas till att även omfatta ansökan om godkännanden av anläggningar, då det 
annars kan framstå som att anmälan för registrering även ska göras för 
anläggningar som ska godkännas, vilket inte är fallet. Detta kan därmed ses som 
ett förtydligande av vad som redan gäller. Avgörande för vilken myndighet 
anmälan respektive ansökan ska lämnas till är var verksamheten huvudsakligen 
bedrivs. Anläggningar som enligt 23 § livsmedelsförordningen ska registreras 
eller godkännas av Livsmedelsverket eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
ska dock registreras eller godkännas av dessa myndigheter oavsett var i landet 
verksamheten bedrivs. Det skrivs därför ut att anmälan eller ansökan ska göras till 
dessa myndigheter när de är behöriga. Några ändringar i sak är inte avsedda. 
 
I andra stycket i samma paragraf föreslås framgå att den myndighet som 
registrerar eller godkänner en anläggning ska utfärda ett bevis där det framgår 
vilken verksamhet registreringen eller godkännandet avser. Motsvarande 
bestämmelser finns i 3 § LIVSFS 2005:21, den bestämmelsen gäller dock endast 
registrering av anläggningar. Denna bestämmelse bedöms vara så nära förknippad 
med vilken myndighet som anmälan eller ansökan ska ges in till att den bör 
placeras som ett andra stycke i 8 § i de nya föreskrifterna. Begreppet mobil 
anläggning har bytts ut till begreppet anläggning med mobil verksamhet, 
överväganden framgår i avsnitt 3.1 Begrepp i föreskrifterna.  
 
Den myndighet som kontrollerar en anläggning där mobil verksamhet bedrivs 
behöver få kännedom om det finns en registrering eller ett godkännande av 
anläggningen. Bevisen bör därför inte begränsas till att endast utfärdas för 
registrerade anläggningar, utan de bör även utfärdas om mobil verksamhet bedrivs 
i en godkänd anläggning, vilket är en ändring mot hur bestämmelsen för 
närvarande är utformad. Detta är även bättre i överensstämmelse med de nu 
gällande reglerna, då livsmedelsföretagaren enligt 13 § andra stycket LIVSFS 
2005:20 ska kunna visa för kontrollmyndigheten att anläggningen har registrerats 
eller godkänts för den verksamhet som bedrivs. Bestämmelsen i 13 § andra 
stycket föreslås införas i 12 § i dessa nya föreskrifter, se mer i avsnitt 3.8 
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Uppgiftsskyldighet. Då ett bevis av nämnda slag redan idag ska utfärdas vad gäller 
anläggningar som registreras är det endast en förändring för de myndigheter som 
godkänner anläggningar där mobil verksamhet bedrivs. Det ställs inga krav på hur 
beviset ska vara utformat och respektive myndighet kan därför bestämma detta. 
Beviset kan framgå av beslutet om registreringen eller godkännande och det 
behöver inte nödvändigtvis utfärdas som ett separat dokument, även om det för 
tydlighetens skull kan vara att föredra. Den extra administrativa uppgiften att 
utfärda ett bevis bedöms inte vara av sådan dignitet att det påverkar 
arbetsbelastningen för de myndigheter som godkänner anläggningar. 
 


3.6  Påbörjande av verksamhet vid anläggningar som ska 
anmälas för registrering 


I 9 § föreslås regleras att verksamheten vid en anläggning som ska anmälas för 
registrering får påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. Om 
myndigheten inte har genomfört registreringen inom två veckor från att anmälan 
kom in får verksamheten dock påbörjas ändå. Motsvarande bestämmelse finns i 
13 § första stycket LIVSFS 2005:20. Bestämmelsen omformuleras i syfte att 
tydliggöra att huvudregeln är att verksamheten får påbörjas i och med 
registreringen, och att påbörjande inom två veckor utgör ett undantag för det fall 
att registrering inte har skett. Någon ändring i sak är inte avsedd. 
 
Av 10 § punkten 2 livsmedelslagen framgår att det är förbjudet att på marknaden 
släppa ut livsmedel som har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en 
anläggning som inte har registrerats enligt de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar. Livsmedelsverket får enligt 17 § livsmedelsförordningen meddela 
föreskrifter om undantag från förbudet i 10 § livsmedelslagen mot att släppa ut 
livsmedel på marknaden. Registrering av anläggningar är ett administrativt 
förfarande som sker utan någon prövning i sak. Det bedöms motiverat att de 
myndigheter som registrerar anläggningar får viss tid på sig att reagera och agera 
på anmälningar, så att myndigheterna har kännedom om att anläggningar finns 
och kan planera för att kontrollera dem. Om den registrerande myndigheten drar 
ut på handläggningstiden bör detta dock inte drabba livsmedelsföretagaren eller 
verksamhetsutövaren. Undantaget som möjliggör påbörjande av verksamheten två 
veckor efter att anmälan har skett, även när registrering inte hunnit genomföras, 
bör därför behållas. Även fortsättningsvis räknas de två veckorna utifrån när 
anmälan kommit in till myndigheten. Det är en tidpunkt som enkelt kan fastställas 
utifrån när handlingarna registreras som inkomna på myndigheten. De ändringar 
som föreslås är endast språkliga. 
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3.7  Tidsfrist för handläggning av ansökan om godkännande 


I 10 § föreslås införas en bestämmelse om tidsfristen för handläggningen av 
ansökan om godkännande enligt 4 §. I 3 a § tillsammans med bilagan till LIVSFS 
2005:21 stadgas vilka tidsfrister som gäller för ansökan om godkännande och 
tillstånd för etablering i Sverige enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden. I punkten 2 i bilagan stadgas en tidsfrist för handläggningen av 
ansökningar om godkännanden av anläggningar enligt 8 § LIVSFS 2005:20. 
Denna punkt avser godkännanden enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 853/2004 
som, med vissa undantag, gäller anläggningar vid vilka det hanteras produkter av 
animaliskt ursprung för vilka det fastställs särskilda krav i bilaga III till samma 
förordning. Exempel på anläggningar som omfattas är slakterier, 
vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar. Verksamhet i 
anläggningar av detta slag får inte bedrivas utan att anläggningen godkänts. Flera 
av de verksamheter som utförs i denna typ av anläggningar kan utgöra tjänster, 
t.ex. kan livsmedelsföretagaren erbjuda tjänsten slakt. 
 
Bestämmelsen om tidsfrist för handläggning av ansökan om godkännanden av 
anläggningar överförs till de nya föreskrifterna om registrering och godkännande. 
Ändringarna i bestämmelsen i denna del är endast språkliga. Det läggs till ett 
upplysande stycke om att ett mottagningsbevis ska skickas enligt 8 § lagen om 
tjänster på den inre marknaden.  
 
Förslaget innebär inga ändringar i sak och bedöms därför inte medföra några 
konsekvenser. Övriga delar av 3 a § och bilagan till LIVSFS 2005:21 behandlas 
nedan i avsnitt 6.2 Tidsfrister i handläggningen av vissa ärenden. 
 


3.8  Uppgiftsskyldighet 


I 11 § föreslås införas en bestämmelse om uppgiftsskyldighet för 
verksamhetsutövare som ska registrera sina anläggningar enligt 3 §, det vill säga 
verksamhetsutövare som omfattas av de nya dricksvattenföreskrifterna. Av artikel 
6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 framgår att livsmedelsföretagare bl.a. ska 
underrätta behörig myndighet så att denna alltid har aktuell information om 
anläggningar. Denna bestämmelse gäller livsmedelsföretagare. Motsvarande 
bestämmelse för verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten finns i 7 § LIVSFS 2005:20. Denna paragraf flyttas över till de nya 
föreskrifterna och formuleringen justeras för att vara i linje med den 
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uppgiftsskyldighet som gäller för livsmedelsföretagare. Några ändringar i sak är 
inte avsedda. 
 
I 12 § föreslås införas en bestämmelse om att en livsmedelsföretagare eller 
verksamhetsutövare som har en anläggning med mobil verksamhet vid kontroll 
ska kunna visa för kontrollmyndigheten att verksamheten som bedrivs vid en 
anläggning har registrerats eller godkänts. Motsvarande bestämmelse finns i 13 § 
andra stycket LIVSFS 2005:20. Begreppet mobil anläggning ändras till 
anläggning med mobil verksamhet för att likrikta begreppsanvändningen. Detta 
utvecklas ovan i avsnitt 3.1 Begrepp i föreskrifterna. Ett bevis ska enligt den 
föreslagna 8 § andra stycket utfärdas av den myndighet som registrerar eller 
godkänner anläggningen. Detta bevis underlättar för livsmedelsföretagaren eller 
verksamhetsutövaren att visa att anläggningen är registrerad eller godkänd. Det 
finns dock inget som hindrar att detta visas på annat sätt. Det väsentliga är att 
livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren kan visa att anläggningen 
omfattas av en registrering eller ett godkännande.  
 
Vad gäller anläggningar där verksamhet påbörjats trots att registrering inte har 
hunnit ske bör det räcka att livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren kan 
visa att verksamheten omfattas av anmälan för registrering som gjorts för 
anläggningen. Detta bedöms inte nödvändigt att reglera uttryckligen i 
föreskrifterna då det redan av 9 § framgår att verksamheten får påbörjas. Det bör 
därför vara tillräckligt att vägleda om att anmälan för registrering i dessa fall kan 
räcka som bevis för att anläggningen omfattas av en registrering. 
 


3.9  Avregistrering och återkallande av godkännande 


I 13 § föreslås införas en bestämmelse som ger myndigheten möjlighet att 
avregistrera en anläggning när sådan verksamhet som omfattas av krav på 
anmälan för registrering inte bedrivs. Vad gäller godkännande föreslås införas en 
bestämmelse i 14 § som ger myndigheten möjlighet att återkalla godkännanden av 
anläggningar eller relevanta delar av dem när den verksamhet som anläggningen 
godkänts för inte bedrivs.  
 
Vid bristande efterlevnad kan en registrering eller ett godkännande återkallas med 
stöd av artikel 138.2 j i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 
om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om 
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (förordningen om 
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offentlig kontroll). Det saknas dock möjlighet att avregistrera en anläggning eller 
återkalla ett godkännande på grund av att den verksamhet registreringen eller 
godkännandet avser inte har påbörjats eller att verksamheten har upphört. Detta 
måste i sådant fall begäras av livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren 
själv eller så måste det finnas ett återkallandeförbehåll i beslutet om registrering 
eller beslutet om godkännande. Detta leder bland annat till att myndigheternas 
förteckningar över registrerade och godkända anläggningar inte kan hållas 
uppdaterade. Det framgår av artikel 10 i förordning (EU) 2017/625 att de behöriga 
myndigheterna ska upprätta en förteckning över aktörer och hålla den uppdaterad. 
Genom att kunna avregistrera anläggningar eller återkalla godkännanden när 
verksamhet inte bedrivs underlättas även kontrollmyndigheternas möjligheter att 
planera kontrollverksamheten.  
 
När verksamhet inte bedrivs genomförs inte heller några kontroller. För godkända 
anläggningar bör myndigheten kunna kontrollera att anläggningen fortfarande 
lever upp till de krav som ställs på en godkänd anläggning. När den verksamhet 
som en anläggning har godkänts för inte bedrivs kan det därför finnas behov av att 
återkalla godkännandet så att verksamheten inte kan starta upp utan att 
kontrollmyndigheten kan agera. En godkänd anläggning har ett 
godkännandenummer som används för att märka produkter från anläggningen, 
vilket är en markering att anläggningen står under kontroll. I och med att vilande 
anläggningar behåller sina godkännanden, och därmed godkännandenummer, kan 
en vilande anläggning startas upp utan att kontrollmyndigheten får kännedom om 
det och då märka produkter som kommer från anläggningen så att det ser ut som 
att den står under erforderlig kontroll. Detta kan medföra att produkter som endast 
får tillverkas i godkända anläggningar släpps ut på marknaden, inom EU eller 
genom export, med ett gällande godkännandenummer trots att några kontroller av 
anläggningen inte har utförts. Utöver att detta medför säkerhetsrisker för 
konsumenter så snedvrids även konkurrensen i förhållande till 
livsmedelsföretagare som följer reglerna. Det är därför av stor vikt att godkända 
anläggningar står under regelbunden kontroll, och att godkännanden kan 
återkallas på anläggningar där verksamhet inte bedrivs.  
 
Det förekommer att anläggningar är godkända för bredare verksamhet än vad som 
faktiskt bedrivs, till exempel att godkännandet omfattar slakt av fler djurslag än 
vad som faktiskt slaktas vid anläggningen. Detta försvårar planeringen av 
kontrollen. Ett godkännande bör därför även kunna återkallas i de delar som 
verksamheten inte bedrivs, medan övriga delar kvarstår.  
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Det kan uppstå svårigheter att bedöma om verksamhet i en registrerad anläggning 
inte bedrivs eller om den verksamhet som en anläggning är godkänd för helt eller 
delvis inte bedrivs. Syftet med paragraferna är inte att avregistrera anläggningar 
eller återkalla godkännanden av anläggningar som är i uppstartsskede, vid vilka 
det bedrivs verksamhet säsongsvis eller då det görs kortare uppehåll i 
verksamheten. Det måste stå klart för myndigheten att en anläggning som 
myndigheten avser att avregistrera faktiskt inte bedriver någon verksamhet. Vad 
gäller godkända anläggningar ska hela eller delar av den verksamhet som 
anläggningens godkännande omfattar inte bedrivas för att godkännandet eller 
relevanta delar av det ska kunna återkallas. Bedömningen av om verksamheten 
inte bedrivs måste göras i varje enskilt fall. Om avregistrering ska göras eller ett 
godkännande ska återkallas kommer myndigheten vara skyldig att kommunicera 
detta innan beslut fattas, vilket följer av 25 § förvaltningslagen (2017:900). Ett 
beslut om att avregistrera en anläggning eller att återkalla ett godkännande är 
överklagbart, se 32 § livsmedelslagen. Livsmedelsföretagaren eller 
verksamhetsutövaren kommer därmed både ges möjlighet att yttra sig innan något 
beslut om avregistrering eller återkallande av godkännande fattas samt ha 
möjlighet att överklaga ett sådant beslut. 
 
Att myndigheter ges möjlighet att avregistrera anläggningar och återkalla 
godkännanden av anläggningar där verksamhet inte bedrivs kan få konsekvenser 
för livsmedelsföretagare och verksamhetsutövare som inte påbörjat verksamheten 
eller som upphört med sin verksamhet men vill starta upp den på nytt utan att 
behöva anmäla anläggningen för registrering eller ansöka om godkännande på 
nytt. Anmälan för registrering och ansökan om godkännande av en anläggning 
innebär en kostnad för livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren. Det kan 
dessutom dröja upp till två veckor innan verksamheten får påbörjas i en 
anläggning som är anmäld för registrering. För anläggningar som ska godkännas 
måste livsmedelsföretagaren invänta beslut från myndigheten innan verksamheten 
kan påbörjas, vilket kan ta flera månader. Dessa konsekvenser ska dock inte 
överdrivas eftersom avregistrering och återkallanden av godkännanden endast ska 
användas när verksamhet inte bedrivs. Det bedöms därför endast i yttersta 
undantagsfall uppstå situationer där avregistreringen eller återkallandet vållar 
ovan nämnda problem för den beslutet riktas mot. De potentiella nackdelarna för 
livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren ska dessutom vägas mot att 
kontrollmyndigheterna behöver ha kännedom om i vilka anläggningar verksamhet 
bedrivs för att kunna utöva en adekvat kontroll. Vad gäller möjligheten att 
återkalla godkännanden bedöms den även bidra till att förebygga livsmedelsfusk. 
Anläggningar ska därför kunna avregistreras om verksamhet som ska anmälas för 
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registrering inte bedrivs och godkännanden ska kunna återkallas i relevanta delar 
när den godkända verksamheten helt eller delvis inte bedrivs.  
 


4. Förslag på ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2012:6) om snus och tuggtobak 


4.1  Flytt av regler om snus och tuggtobak 


Som framgår ovan föreslås bestämmelser om registrering av anläggningar som 
bedriver verksamhet med snus eller tuggtobak placeras i LIVSFS 2012:6. Detta 
gör det tydligare vilka föreskrifter verksamhetsutövare som bedriver verksamhet 
med beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak omfattas av, 
eftersom regler om snus och tuggtobak då samlas i LIVSFS 2012:6. 
 
Livsmedelsverket genomför en översyn av LIVSFS 2012:6. Nya föreskrifter om 
snus, snusliknande produkter och tuggtobak kommer förhoppningsvis att 
remitteras vid årsskiftet. För att översynen av LIVSFS 2005:20 och 
LIVSFS 2005:21 inte ska behöva invänta ändringarna i LIVSFS 2012:6 placeras 
paragraferna tillsvidare i LIVSFS 2012:6. 
 


4.2  Registrering och uppgiftsskyldighet 


Reglerna om registrering och uppgiftsskyldighet föreslås placeras före 10 § om 
hygien. De nya föreskrifterna bör placeras under tre nya rubriker som lyder 
Registrering, Uppgiftsskyldighet och Avregistrering.  
 
Av 7 § LIVSFS 2005:20 framgår att den som bedriver verksamhet med beredning, 
behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak ska registrera sina 
anläggningar. I 10 och 11 §§ LIVSFS 2012:6, där det framgår vissa krav på 
verksamhetsutövarna, anges att kraven gäller för den som bedriver verksamhet i 
ett led i produktions- eller bearbetningskedjan för snus eller tuggtobak. I 23 § 
första stycket punkten 8 livsmedelsförordningen används begreppet anläggningar 
för tillverkning av snus och tuggtobak som avses i livsmedelslagen. Alla tre 
begreppen avser samma kategori verksamhetsutövare. Det är inte motiverat att 
använda olika terminologi för vilka som ska registrera sina anläggningar jämfört 
med vilka som omfattas av hygienkrav m.m. Om det begrepp som används i 
livsmedelsförordningen ska användas i LIVSFS 2012:6 så behöver flera 
paragrafer ändras, vilket är bättre att göra vid en översyn av LIVSFS 2012:6. För 
att vara i överensstämmelse med de redan gällande reglerna i LIVSFS 2012:6 
ändras kravet på vilka som ska registrera sina anläggningar till den som bedriver 
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verksamhet i ett led i produktions- eller bearbetningskedjan för snus eller 
tuggtobak. Några ändringar i sak är inte avsedda.  
 
De paragrafer som införs följer i möjligaste mån de föreslagna paragraferna i de 
nya föreskrifterna för registrering och godkännande. Detta innebär vissa mindre 
ändringar jämfört med de gällande bestämmelserna i LIVSFS 2005:20. Det införs 
en paragraf enligt vilken anläggningar kan avregistreras när den verksamhet som 
omfattas av krav på anmälan inte bedrivs. De överväganden som görs framgår i 
avsnitt 3. Förslag på nya föreskrifter om registrering och godkännande. 
 


4.3  Bestämmelser som inte längre blir tillämpliga på snus och 
tuggtobak 


I 3 § LIVSFS 2005:20 anges att begreppen livsmedel och livsmedelsföretagare i 
föreskrifterna även ska gälla i fråga om snus och tuggtobak. Utöver reglerna om 
registrering gäller alltså föreskrifterna även i övrigt för snus och tuggtobak. 
Många av paragraferna i LIVSFS 2005:20 avser endast vissa sorters livsmedel, 
men det finns vissa regler som teoretiskt sett kan tillämpas på snus och tuggtobak. 
 
Bestämmelserna om registrering av mobila anläggningar i 11 a § LIVSFS 2005:20 
gäller även för den som bedriver verksamhet med beredning, behandling eller 
bearbetning av snus eller tuggtobak. Detta är dock inte sådan verksamhet som 
bedrivs i mobila anläggningar och bestämmelsen bedöms därför inte vara 
nödvändig att överföra till LIVSFS 2012:6. Andra bestämmelser som teoretiskt 
sett kan tillämpas på snus och tuggtobak är 15–16 §§ LIVSFS 2005:20 om 
ommärkning och omförpackning. Dessa bestämmelser bedöms inte vara relevanta 
vad gäller snus och tuggtobak och föreslås därför inte heller överföras till 
LIVSFS 2012:6. 
 


5. Förslag på ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 


5.1  Omtryck 


LIVSFS 2005:20 har ändrats ett flertal gånger sedan det senaste omtrycket, 
LIVSFS 2007:6. Livsmedelsverket genomför en stegvis översyn av föreskrifterna, 
men för att underlätta läsbarheten av dem föreslås ett omtryck av föreskrifterna. 
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5.2  Paragrafer som upphävs 


I LIVSFS 2005:20 föreslås 3, 7–9 och 11–13 §§ med tillhörande rubriker 
upphävas. Bestämmelserna föreslås flyttas i omarbetad form till de nya 
föreskrifterna om registrering och godkännande och, vad gäller snus och 
tuggtobak, till LIVSFS 2012:6. 
 
I 14 § LIVSFS 2005:20 finns en bestämmelse om var generella bestämmelser om 
livsmedelsinformation finns. Detta är endast en upplysningsbestämmelse. Genom 
att föreskriva om just dessa bestämmelser kan det skapa oklarhet om varför de är 
särskilt utpekade. Paragrafen bör därför upphävas. 
 


5.3  Föreskrifternas omfattning 


Av 1 § LIVSFS 2005:20 framgår att föreskrifterna innehåller regler om 
livsmedelshygien och godkännande och registrering av anläggningar m.m. 
Eftersom bestämmelserna om godkännande och registrering föreslås flyttas till 
nya föreskrifter föreslås även en ändring av paragrafen så att omfattningen endast 
avser livsmedelshygien m.m. 
 


5.4  Bulktransport av livsmedel 


I 19 § samt bilagorna 1, 2 och 3 till LIVSFS 2005:20 genomförs tre EU-direktiv. 
Två av dessa direktiv har upphävts och bestämmelser motsvarande vissa av de i 
föreskrifterna finns idag i direkt tillämpliga EU-förordningar. Föreskrifterna bör 
därför ändras.  
 
I 19 § första stycket LIVSFS 2005:20 genomförs del IV, punkt 2 i bilagan till 
rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien. Det direktivet har upphävts 
genom förordning (EG) nr 852/2004, se artikel 17.1. För att undvika 
dubbelreglering bör 19 § första stycket LIVSFS 2005:20 därför upphävas. Kapitel 
IV, punkt 4 i bilaga II till förordningen innebär krav motsvarande de enligt 19 § 
första stycket LIVSFS 2005:20.  
 
I 19 § andra stycket samt bilagorna 1, 2 och 3 till LIVSFS 2005:20 genomförs 
kommissionens direktiv 96/3/EG om undantag från vissa bestämmelser i rådets 
direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och 
oljor samt kommissionens direktiv 98/28/EG om medgivande av undantag från 
vissa bestämmelser i direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien när det gäller 
sjötransport av råsocker i bulklast. Direktiv 93/43/EEG har upphävts genom 
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kommissionens förordning (EU) nr 579/2014 om undantag från vissa 
bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter, se artikel 4. För att 
undvika dubbelreglering bör 19 § andra stycket, i den del bestämmelsen avser 
flytande oljor och fetter, samt bilagorna 1 och 2 till LIVSFS 2005:20 därför 
upphävas. Bestämmelser med motsvarande innebörd finns i förordning (EU) nr 
579/2014. 
 
Av tydlighetsskäl bör 19 § LIVSFS 2005:20 kompletteras med en upplysning om 
att särskilda krav avseende bulktransporter av livsmedel i flytande form eller i 
form av granulat eller pulver följer av kapitel IV, punkt 4 i bilaga II till förordning 
(EG) nr 852/2004. Vidare bör språket i nuvarande bilaga 3 moderniseras. Utöver 
borttagandet av dubbelregleringarna är de föreslagna ändringarna endast språkliga 
och innebär inga ändringar i sak. 
 


6. Förslag på ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 


6.1  Utfärdande av bevis för mobil anläggning 


I 3 § LIVSFS 2005:21 finns en bestämmelse om utfärdade av bevis för mobil 
anläggning. Skyldigheten för myndigheter att utfärda ett bevis när de registrerar 
mobila anläggningar föreslås flyttas till 8 § andra stycket i de nya föreskrifterna 
om registrering och godkännande. 3 § LIVSFS 2005:21 bör därför upphävas. 
 


6.2  Tidsfrister i handläggningen av vissa ärenden 


I 3 a § tillsammans med bilagan till LIVSFS 2005:21 stadgas vilka tidsfrister som 
gäller för godkännande och tillstånd för etablering i Sverige enligt lagen om 
tjänster på den inre marknaden. Bestämmelserna har tillkommit med anledning av 
genomförandet av tjänstedirektivet. Av artikel 9 framgår att medlemsstaterna får 
kräva tillstånd för tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet under vissa 
villkor. Av artikel 11.1 i tjänstedirektivet framgår bl.a. att det tillstånd som 
tjänsteleverantören beviljas inte får vara tidsbegränsat, med vissa undantag. Enligt 
artikel 13.3 i direktivet ska förfaranden och formaliteter för tillståndsgivning 
fastställas och offentliggöras i förväg. 
 
Direktivet ska enligt artikel 2 tillämpas på tjänster som tillhandahålls av 
tjänsteleverantörer som är etablerade i en medlemsstat. Av 4 § lagen om tjänster 
på den inre marknaden, som genomför tjänstedirektivet, framgår att med tjänst 
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avses en prestation som utförs mot ekonomisk ersättning och som inte utgör vara, 
kapital eller person. 
 
I bilagan till LIVSFS 2005:21 anges sju olika tillståndsförfaranden med angivna 
tidsfrister för handläggningen av anmälan respektive ansökan. Alla punkter utom 
punkten 2 föreslås upphävas. Förslaget innebär vidare att innehållet i punkten 2 
flyttas till 10 § i de nya föreskrifterna om registrering och godkännande. 
 
I punkten 1 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av anmälan för 
registrering av anläggning enligt 11 eller 11 a § LIVSFS 2005:20. En anmälan för 
registrering ska lämnas in till myndigheterna för att de ska ha kännedom om de 
anläggningar som finns och kunna kontrollera dem. Registreringen görs utan att 
det görs någon prövning i sak och är ett rent administrativt förfarande. 
Bedömningen görs att detta inte är ett tillståndsförfarande i den mening som avses 
i tjänstedirektivet. Det behöver därmed inte finnas någon tidsfrist för 
handläggningen av en sådan anmälan. Av den gällande 13 § LIVSFS 2005:20, 
som föreslås flyttas till 9 § i de nya föreskrifterna om registrering och 
godkännande, framgår att verksamheten får påbörjas två veckor efter att anmälan 
lämnats in, eller tidigare om registreringen genomförs tidigare. Ett borttagande av 
tidsfristen bedöms därför inte ha någon betydelse för livsmedelsföretagare, som 
efter två veckor får påbörja verksamheten oavsett om registreringen är genomförd 
eller inte. Punkten bör därför upphävas. 
 
I punkten 2 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av ansökan om 
godkännande av anläggning enligt 8 § LIVSFS 2005:20. Denna bestämmelse 
föreslås överföras till de nya föreskrifterna om registrering och godkännande och 
behandlas ovan i avsnitt 3.7 Tidsfrister för handläggning av ansökan om 
godkännande. 
 
I de gällande föreskrifterna finns ingen tidsfrist för handläggning av ansökan om 
godkännande av anläggningar med produktion av groddar. Sådan verksamhet 
bedöms inte utgöra en tjänst och någon tidsfrist behöver därmed inte fastställas för 
handläggningen av sådana godkännanden. 
 
I punkten 3 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av ansökan om 
godkännande av verksamhet (skeppshandel) i vilken det hanteras varor som inte 
uppfyller importvillkoren och som är avsedda att konsumeras ombord på fartyg i 
gränsöverskridande trafik enligt artikel 23 i kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/2124 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av 
djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen. Det 
som ska godkännas enligt denna punkt är att livsmedelsföretagaren får lagra 
sändningar av animaliskt ursprung som inte genomgått gränskontroll. Det kan 
t.ex. vara lager som hanterar skeppshandelsvaror, varor som är i transit vidare till 
ett land utanför EU eller livsmedel som av andra skäl inte är avsedda att frisättas 
på EU:s marknad. I Sverige finns för närvarande inga lager av detta slag. Ett 
godkännande enligt denna punkt avser endast den specifika aktiviteten att lagra 
varorna. Anläggningen måste utöver det vara registrerad eller godkänd på samma 
sätt som andra livsmedelsanläggningar. Denna aktivitet bedöms inte vara ett 
tillståndsförfarande för att utöva en tjänst. Punkten bör därför upphävas. 
 
I punkten 4 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av ansökan om 
tillstånd att använda alternativa provtagnings- och kontrollförfaranden enligt 
artikel 5.5 i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska 
kriterier för livsmedel. Denna punkt avser att livsmedelsföretagare i vissa fall får 
använda andra provtagnings- och kontrollförfaranden än de som är fastställda i 
förordning (EG) nr 2073/2005 i sin egenkontroll. Den egenkontroll som utförs på 
produkter och på anläggningen i ett livsmedelsföretag kan svårligen anses utgöra 
en tjänst. Denna aktivitet bedöms därför inte vara ett tillståndsförfarande för att 
utöva en tjänst. Punkten bör därför upphävas. 
 
I punkterna 5 och 6 i bilagan fastställs tidsfrister för handläggning av ansökan om 
tillstånd att avliva fjäderfä på en jordbruksanläggning och tillstånd att slakta 
hägnat vilt på ursprungsplatsen enligt bilaga III, avsnitt II, kapitel VI och avsnitt 
III.3 i förordning (EG) nr 853/2004. Ansökan om dessa tillstånd görs i det 
enskilda fallet för att adekvat kontroll ska kunna utföras. Punkterna avser inte 
ansökningar som påverkar en tjänsteutövares tillstånd att bedriva verksamhet, utan 
gäller specifika aktiviteter som ska utföras vid en viss tidpunkt. Dessa aktiviteter 
bedöms inte vara tillståndsförfaranden för att utöva tjänster enligt 
tjänstedirektivet. Punkterna bör därför upphävas. 
 
I punkten 7 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av ansökan om 
godkännande av vinproducenter enligt artikel 63.4 i kommissionens förordning 
(EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska 
beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa 
vinprodukter. Förordning (EG) nr 607/2009 är upphävd genom kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2019/33 om komplettering av Europaparlamentets 
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och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av 
ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom 
vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, 
ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och 
presentation. Det tillståndsförfarande som avses i punkten 7 i bilagan gäller 
vinproducenters märkning med årgång och druva av vin i vissa fall. Hur en 
vinproducent får märka en produkt bedöms inte utgöra en tjänst. Punkten bör 
därför upphävas.  
 
Även om det inte finns en särskilt angiven handläggningstid ska hantering av 
ansökningar handläggas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt enligt 9 § 
förvaltningslagen. Livsmedelsverket ser ingen anledning att ansökningarna 
kommer att hanteras långsammare för att tidsfristen inte regleras i föreskrifterna. 
Vad gäller godkännande av vinproducenter enligt punkten 7 i bilagan framgår av 
3 a § LIVSFS 2005:21 att ansökan ska anses vara beviljad om inget annat 
meddelats inom tillämplig fastställd eller förlängd tidsfrist. Denna typ av 
ansökningar handläggs endast av Livsmedelsverket. Av de fem ansökningar som 
inkom under 2021 översteg aldrig handläggningstiden en månad, vilket kan 
jämföras med de i bilagan stadgade två månaderna. Att denna s.k. stupstocksregel 
tas bort bedöms inte medföra några konsekvenser för livsmedelsföretagare då 
handläggningstiden inte brukar överskridas.  
 
Av 7 § lagen om tjänster på den inre marknaden framgår att bestämmelser om tid 
inom vilken behörig myndighet ska fatta beslut i ärenden om tillstånd för 
etablering i Sverige finns i annan författning. Av 8 § samma lag framgår att 
behörig myndighet ska sända ett mottagningsbevis till sökanden när en fullständig 
ansökan har kommit in. Genom att ta bort tidsfristerna ovan framgår indirekt att 
detta inte är tillståndsförfaranden som omfattas av lagen om tjänster på den inre 
marknaden, och därmed behöver inte heller mottagningsbevis skickas ut när en 
anmälan/ansökan kommer in till myndigheterna på så sätt som framgår av 8 § 
lagen om tjänster på den inre marknaden. Den som lämnar in anmälan/ansökan 
kan uppleva det som negativt att inte få besked att anmälan/ansökan är mottagen 
samt att behöva invänta beslut från myndigheten. Vid osäkerhet om 
anmälan/ansökan har kommit fram eller hur lång tid handläggningen kommer att 
ta har livsmedelsföretagaren alltid möjlighet att kontakta myndigheten för 
närmare besked. Ett upphävande av 3 a § och bilagan till LIVSFS 2005:21 
bedöms inte påverka tiden för handläggningen och det bedöms inte medföra några 
praktiska konsekvenser för livsmedelsföretagare. Att det inte längre är 
obligatoriskt att skicka ut mottagningsbevis minskar den administrativa bördan för 
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myndigheterna, även om myndigheten givetvis som en serviceåtgärd kan komma 
att fortsätta med detta. 
 


6.3  Kontroll av anläggningar med mobil verksamhet 


I 3 b § regleras att kontrollmyndigheten ska lämna uppgifter om genomförda 
kontroller av verksamhet i en mobil anläggning. För att likrikta begreppen bör 
paragrafen ändras på så sätt att mobil anläggning byts ut till anläggning med 
mobil verksamhet och rubriken ändras därefter. Överväganden framgår i avsnitt 
3.1 Begrepp i föreskrifterna. En ändring görs genom att uppgifterna ska lämnas 
till den myndighet som registrerat eller godkänt anläggning, jämfört med gällande 
bestämmelse enligt vilken uppgifterna endast ska lämnas till den myndighet som 
registrerat anläggningen. Det bedöms ha samma relevans för den myndighet som 
godkänt anläggningen att få kännedom om genomförda kontroller som för den 
myndighet som registrerat en anläggning, och det bör därför inte göras någon 
skillnad beroende på om anläggningen omfattas av en registrering eller ett 
godkännande. Ändringen bedöms inte medföra några ökade kostnader för 
livsmedelsföretagare, verksamhetsutövare eller myndigheter.  
 


6.4  Aktivitetsmätning avseende cesium-137 


I 12 § LIVSFS 2005:21 finns bestämmelser om aktivitetsmätning avseende 
cesium-137 i renkött, som ska utföras inom ramen för ett särskilt 
undersökningsprogram som fastställs av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har 
den 12 april 2022 beslutat att kontrollprogrammet för radioaktivt cesium-137 för 
djurslaget ren avslutas den 30 juni 2022. En utredning och konsekvensbeskrivning 
har remitterats, dnr 2020/04523.  
 
Eftersom de aktuella undersökningsprogrammen inte längre kommer att fastställas 
kommer paragrafen inte att fylla någon funktion. Den bör därmed upphävas. 
 


6.5  Kontroll av mjölk 


I 14 § LIVSFS 2005:21 finns en upplysningsparagraf som hänvisar till 
kommissionens beslut 92/608/EEG om fastställande av vissa metoder för analys 
och provning av obehandlad och värmebehandlad mjölk. Kommissionsbeslutet är 
inte längre tillämpligt för den analys och provning som görs i 
livsmedelskontrollen och hänvisningen är därmed inte aktuell. Då det bara är en 
upplysningsbestämmelse saknas anledning att ersätta den. Paragrafen bör därmed 
upphävas. 
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6.6  Provtagning och analys 


I 15 och 16 §§ LIVSFS 2005:21 ges anvisningar om temperaturer under förvaring 
och transport av prover för mikrobiologisk undersökning av kyl- och frysvaror, 
samt att analys av prover av kylvaror ska påbörjas inom 24 timmar från 
provtagningen. Dessa paragrafer bör upphävas. 
 
Paragraferna är inte i överensstämmelse med de rekommendationer som finns i 
kommissionsvägledningen Guidance document on official controls, under 
regulation (EC) no 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of 
foodstuffs. I denna finns bl.a. rekommendationer om temperaturer under förvaring 
och transport av prov för mikrobiologisk undersökning av kyl- och frysvaror, samt 
om tid till start av analys av prover av kylvaror. Vägledningen är baserad på den 
internationella standarden ISO 7218: Microbiology of food and animal feeding 
stuffs – General rules for microbiological examinations. Skillnaden mellan den 
nationella regleringen och ISO-standarden är främst att ISO-standarden medger 
längre tid till analysstart efter provtagning för de flesta livsmedel och den ger 
även större utrymme för flexibilitet i andra avseenden.  
 
Det finns situationer där det finns behov av större flexibilitet än vad föreskrifterna 
medger. Exempelvis vid provtagning inom ramen för 
salmonellakontrollprogrammet är tiden mellan provtagning och analysstart 
normalt sett längre än 24 timmar och det förekommer att transporten från 
provtagningsplatsen till laboratoriet tar längre tid än 24 timmar. Det följer direkt 
av artikel 34.5 i förordning (EU) 2017/625 att prover ska tas, hanteras och märkas 
så att deras rättsliga, vetenskapliga och tekniska giltighet säkerställs. Att upphäva 
15 och 16 §§ LIVSFS 2005:21 kommer därmed inte frånta kontrollmyndigheterna 
skyldigheten att hantera prover på ett sätt som säkerställer att analysresultaten blir 
korrekta. 
 
Paragraferna är inaktuella och försvårar kontrollmyndigheternas arbete genom att 
ställa krav som inte längre bedöms vara motiverade. Genom att upphäva 15 och 
16 §§ LIVSFS 2005:21 kan kontrollmyndigheterna följa 
kommissionsvägledningen och ISO-standarden. Ett upphävande av paragraferna 
bedöms inte försämra analysresultaten vid mikrobiologiska undersökningar. Det 
finns inget behov av att reglera hur proverna som tas ut i kontrollen ska förvaras 
eller när analysen ska påbörjas i och med att det vägledande material som finns i 
stället kommer att tillämpas. 
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Paragraferna tillämpas endast av kontrollmyndigheterna. Ett upphävande bedöms 
inte få några konsekvenser för livsmedelsföretagare.  
 


6.7  Provtagning och analys av verksamhet som avser 
dricksvattenförsörjning 


I 17 a och 18 a §§ LIVSFS 2005:21 regleras provtagning och analys vid offentlig 
kontroll av verksamhet som avser dricksvattenförsörjning. Eftersom 
bestämmelserna endast gäller verksamhet som avser dricksvattenförsörjning bör 
dessa bestämmelser flyttas till de nya dricksvattenföreskrifterna. Förslaget om nya 
dricksvattenföreskrifter har remitterats, se dnr 2022/01733, och även notifierats 
till kommissionen och övriga medlemsstater. Föreskrifterna planeras att beslutas 
under hösten och träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
7. Alternativa lösningar för det Livsmedelsverket vill uppnå 


Föreskrifterna är delvis inaktuella och det har länge funnits ett behov av en 
översyn. De ändringar som behöver göras nu är relativt omfattande, men är till 
övervägande del redaktionella eller utgörs av upphävande av inaktuella 
bestämmelser. Behovet av fortsatt översyn av föreskrifterna kvarstår, men 
översynen har bedömts lämpligast att utföra etappvis. 
 
En alternativ lösning skulle vara att behålla den nuvarande strukturen och endast 
göra nödvändiga ändringar. Det har inte bedömts som en tillfredställande lösning 
då brister i strukturen kvarstår och föreskrifterna redan har ändrats många gånger. 
 
En annan alternativ lösning är att samla alla ändringar som behöver göras och 
utföra dem samtidigt. En sådan lösning riskerar att ta väldigt lång tid och göra 
ändringsarbetet svårt att överblicka.  
 
8. Effekterna om någon reglering inte kommer till stånd 


Om någon reglering inte kommer till stånd kommer föreskrifterna fortsatt att vara 
i behov av att uppdateras. 
 
9. Vilka berörs av regleringen? 


Livsmedelsföretagare, verksamhetsutövare som omfattas av de nya 
dricksvattenföreskrifterna, verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i ett led i 
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produktions- eller bearbetningskedjan för snus och tuggtobak samt myndigheter 
berörs av regleringen. 
 
10. Vilka bemyndiganden som Livsmedelsverkets beslutanderätt 
grundar sig på 


Föreskrifterna beslutas med stöd av 2, 5, 7, 12, 14, 17, 17 c, 30 och 31 §§ 
livsmedelsförordningen. 
 
11. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen 


Föreskriftsförslagen består i huvudsak av redaktionella ändringar. I viss mån 
föreslås dock även ändringar i sak. Konsekvenser framgår under avsnitt 3–6. 
Ingen av de ändringar som föreslås bedöms vara av sådan karaktär att de medför 
ökade kostnader för livsmedelsföretagare, verksamhetsutövare eller myndigheter, 
annat än på en ytterst marginell nivå. Det föreslås att myndigheterna ges möjlighet 
att avregistrera eller återkalla godkännanden om verksamhet inte bedrivs, detta 
kan i undantagsfall påverka företag negativt, då anmälan för registrering eller 
ansökan om godkännande kan behöva göras på nytt om verksamheten åter ska 
starta upp. Den negativa effekten bedöms dock vägas upp mot myndigheternas 
behov av att ha kännedom om på vilka anläggningar verksamhet bedrivs för att 
kunna utöva offentlig kontroll. 
 
12. Bedömning om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen 


Bestämmelserna som gäller registrering och godkännande av 
livsmedelsanläggningar utgör kompletteringar till förordningarna (EG) nr 
852/2004, 853/2004 och (EU) nr 210/2013. 
 
De bestämmelser som gäller registrering av snus och tuggtobak samt 
verksamhetsutövare som omfattas av de nya dricksvattenföreskrifterna är 
nationella regleringar som går utöver de skyldigheter Sverige har på grund av EU-
lagstiftningen. 
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De bestämmelser i LIVSFS 2005:21 som föreslås upphävas är nationella 
regleringar som inte har bedömts nödvändiga att ha kvar. Upphävandet av 3 a § 
och bilagan till LIVSFS 2005:21, som delvis flyttas till de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande, görs för att föreskrifterna ska överensstämma med 
tjänstedirektivet. Ändringen i 19 § och bilagorna 1–3 till LIVSFS 2005:20 utgör 
delvis ett borttagande av regler som framgår av direkt tillämpliga EU-
förordningar, och är alltså ett upphävande av dubbelregleringar. 
 
De ändringar som görs bedöms inte utgöra tekniska föreskrifter enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Livsmedelsverket avser därför att 
inte notifiera förslaget. Förslagen bedöms inte heller omfattas av krav på anmälan 
enligt tjänstedirektivet. 
 
13. Bedömning om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 
informationsinsatser 


För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om 
kvaliteten på dricksvatten kommer Livsmedelsverket att anta nya föreskrifter om 
dricksvatten som är beräknade att träda i kraft den 1 januari 2023. 
Bestämmelserna i 17 a och 18 a §§ LIVSFS 2005:21 flyttas därmed till de nya 
föreskrifterna. För att undvika dubbelreglering bör därför 17 a och 18 a §§ 
LIVSFS 2005:21 upphävas samtidigt som de nya dricksvattenföreskrifterna träder 
i kraft. 
 
Övriga ändringar bedöms inte ha sådan påverkan på livsmedelsföretagare, andra 
verksamhetsutövare eller myndigheter att någon särskild tidpunkt för 
ikraftträdande behöver iakttas. Det bedöms inte heller finnas anledning att införa 
särskilda övergångsbestämmelser för tillämpningen av föreskrifterna. 
 
Livsmedelsverket kommer att uppdatera informationstexter på sin webbsida. I 
övrigt bedöms det inte finnas behov av några särskilda informationsinsatser.  
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14. Konsekvenser enligt 7 § förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 


Av 7 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning framgår att 
konsekvensutredningen ska innehålla vissa punkter när regleringen kan få effekter 
av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt. Utöver redaktionella ändringar innehåller föreskrifterna endast små 
ändringar i jämförelse med de befintliga föreskrifterna. De ändringar som föreslås 
bedöms inte vara av sådan betydelse att det finns behov att beskriva 
konsekvenserna närmare än vad som framgår ovan. 
 
15. Effekter för kommuner eller regioner 


Myndigheter kan behöva se över sina blanketter för anmälan för registrering och 
ansökan om godkännande. Genom borttagande av krav på underskrift på anmälan 
för registrering och ansökan om godkännande samt till följd av att tidsfrister i 
handläggningen av vissa ärenden upphävs förväntas en viss minskning av 
administration för de myndigheter som handlägger sådana ärenden. 
 
16. Miljö och jämställdhet 


Föreskrifterna bedöms inte påverka jämställdhet. Borttagandet av krav på 
underskrift på anmälan för registrering och ansökan om godkännande kan ha en 
marginellt positiv effekt på miljön genom minskad pappersanvändning. 
 
17. Uppföljning/utvärdering av föreskrifterna 


Livsmedelsverket avser att följa upp föreskrifterna när översynen av 
LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21 är färdig för att utvärdera om 
föreskrifterna vållar några tolkningssvårigheter och om utfallet av tillämpningen 
av föreskrifterna fungerar tillfredställande. 
 
Kontaktpersoner vid Livsmedelsverket 


Sofia Norlin, verksjurist, 018-174334 
Daniel Kardell, verksjurist, 018-175615 
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Utkom från trycket 
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ange datum. 
 


beslutade Klicka här för att ange datum.. 


Med stöd av 2, 5, 12, 17, 17 c, 30 och 31 §§ livsmedelsförordningen 
(2006:813) föreskriver Livsmedelsverket följande. 


Inledande bestämmelser 
1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om registrering och 
godkännande av livsmedelsanläggningar och anläggningar vid vilka det bedrivs 
verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:xx) 
om dricksvatten.  


Anmälan för registrering 
2 §  En livsmedelsföretagare som ska låta registrera sina anläggningar enligt 
artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 
29 april 2004 om livsmedelshygien ska skriftligen anmäla sina anläggningar så 
att de kan registreras.  
 En livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en anläggning med mobil 
verksamhet som är registrerad eller godkänd i ett annat land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver inte anmäla anläggningen för 
registrering i Sverige. 
 
3 §  En verksamhetsutövare som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2022:xx) om dricksvatten ska skriftligen anmäla sina anläggningar så 
att de kan registreras. 
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Ansökan om godkännande 
4 §  En livsmedelsföretagare som avser att bedriva verksamhet i en anläggning 
som omfattas av krav på godkännande enligt artikel 4.2 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande 
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ska skriftligen 
ansöka om godkännande av anläggningen. 
 
5 §  En livsmedelsföretagare som avser att bedriva verksamhet i en anläggning 
som omfattas av krav på godkännande enligt artikel 2 i kommissionens 
förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av 
anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 852/2004, ska skriftligen ansöka om godkännande av 
anläggningen. 


Innehåll i en anmälan eller ansökan 
6 §  En anmälan för registrering av en anläggning eller en ansökan om 
godkännande av en anläggning ska innehålla följande uppgifter om 
livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren samt anläggningen. 


1. Namn och kontaktuppgifter. 
2. Organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller, om 


sådana uppgifter saknas för den som är etablerad i ett annat land inom EES, 
motsvarande identifieringsuppgifter. 


3. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas. 
4. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning, inklusive uppgifter 


om verksamheten kommer att innefatta: 
− försäljning genom distanskommunikation, eller 
− mobil verksamhet. 


5. I förekommande fall uppgift om hur länge verksamheten kommer att 
bedrivas. 
 Livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren ska på begäran även lämna 
de kompletterande uppgifter som behövs för handläggningen av anmälan eller 
ansökan.  


Myndigheter som handlägger anmälan eller ansökan 
7 §  En anmälan för registrering eller ansökan om godkännande ska ges in till 
den myndighet som är behörig att registrera anläggningen eller verksamheten 
eller att pröva frågor om godkännande av anläggningen enligt 23 § 
livsmedelsförordningen (2006:813). 
 
8 §  För en anläggning med mobil verksamhet ska anmälan för registrering eller 
ansökan om godkännande ges in till den myndighet som enligt 23 § 
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livsmedelsförordningen är behörig i den kommun eller det län där verksamheten 
huvudsakligen kommer att bedrivas, eller till Livsmedelsverket eller 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö när någon av de myndigheterna är 
behörig enligt samma paragraf. 
 Den myndighet som registrerar eller godkänner en anläggning med mobil 
verksamhet ska utfärda ett bevis där det framgår vilken verksamhet 
registreringen eller godkännandet avser. 


Påbörjande av verksamhet vid anläggningar som ska anmälas 
för registrering 
9 §  Verksamheten vid en anläggning som ska anmälas för registrering får 
påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. Verksamheten får 
dock påbörjas två veckor efter att anmälan kommit in till myndigheten, även om 
myndigheten ännu inte har registrerat anläggningen. 


Tidsfrist för handläggning av ansökan om godkännande 
10 §  Myndigheten ska fatta beslut i ärenden om godkännanden enligt 4 § inom 
nio månader från det att en fullständig ansökan kommit in till myndigheten.  
 Om det är motiverat på grund av ärendets komplexa karaktär får tidsfristen 
förlängas för en begränsad period vid högst ett tillfälle. Sökanden ska informeras 
om förlängningen och skälen för denna innan den ursprungliga tidsfristen gått 
ut.  
 Enligt 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden ska 
myndigheten sända ett mottagningsbevis till sökanden när en fullständig 
ansökan kommit in. 


Uppgiftsskyldighet 
11 §  I artikel 6.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 852/2004 finns bestämmelser om att livsmedelsföretagare ska se till att den 
behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland 
annat genom att underrätta myndigheten om betydande ändringar i 
verksamheten och om nedläggningar av befintliga anläggningar. 
 Artikel 6.2 andra stycket ska även tillämpas på en verksamhetsutövare som 
ska anmäla sina anläggningar för registrering enligt 3 §. 
 
12 §  En livsmedelsföretagare eller verksamhetsutövare som bedriver 
verksamhet i en anläggning med mobil verksamhet ska vid offentlig kontroll 
kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs omfattas av 
registreringen eller godkännandet av anläggningen. 
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Avregistrering och återkallande av godkännande 
13 §  Om det vid en registrerad anläggning inte bedrivs sådan verksamhet som 
ska anmälas för registrering enligt 2 eller 3 § får myndigheten avregistrera 
anläggningen.  
 
14 §  Om den verksamhet som en anläggning har godkänts för helt eller delvis 
inte bedrivs får myndigheten besluta att återkalla godkännandet eller relevanta 
delar av det. 
 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 
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(H 15) 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
Omtryck 


beslutade Klicka här för att ange datum.. 


 Med stöd av 2, 5, 7, 12, 14, 17 och 31 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) 
föreskriver1 Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien2 
 dels att 3, 7–9 och 11–14 §§ och bilagorna 1 och 2 ska upphöra att gälla, 
 dels att rubrikerna närmast före 4, 6, 8, 11, 14, 17 och 33 §§ ska utgå, 
 dels att 1 och 19 §§, rubriken närmast före 19 § och bilaga 3 ska ha följande 
lydelse.  
 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då 
dessa föreskrifter träder i kraft. 


Omfattning 
1 §3  Dessa föreskrifter innehåller regler om livsmedelshygien m.m. 
(LIVSFS 2022:xx) 
 
2 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:6) 
 
3 §  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
4 §  har upphävts genom (LIVSFS 2009:5) 
 
                                           
1 Jfr kommissionens direktiv 98/28/EG av den 29 april 1998 om medgivande av undantag från vissa 
bestämmelser i direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien när det gäller sjötransport av råsocker i bulklast, i den 
ursprungliga lydelsen. 
2 Föreskrifterna omtryckta LIVSFS 2007:6. 
3 Senaste lydelse LIVSFS 2019:6. 
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5 §  har upphävts genom (LIVSFS 2009:5) 
 
6 §  har upphävts genom (LIVSFS 2018:3) 
 
7 §4  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
8 §5  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
8 a §6  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
9 §7  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
10 §  har upphävts genom (LIVSFS 2009:5) 
 
11 §8  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
11 a §9  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
12 §10  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
13 §11  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 


Allmänna bestämmelser 
14 §12  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
Ommärkning med nytt datum av färdigförpackade livsmedel som inte 
förpackas om 
15 §  Färdigförpackade livsmedel som märkts med bäst före-dag eller sista 
förbrukningsdag, och som inte förpackats om enligt 15 a §, får inte märkas om 
med ett senare datum. 
 Om färdigförpackade livsmedel som märkts med bäst före-datum eller sista 
förbrukningsdatum genomgår en behandling som förlänger hållbarheten får de 
dock märkas om med senare datum. Om livsmedlen djupfryses måste detta ske 


                                           
4 Senaste lydelse LIVSFS 2011:5. 
5 Senaste lydelse LIVSFS 2018:3. 
6 Senaste lydelse LIVSFS 2018:3. 
7 Senaste lydelse LIVSFS 2009:5. 
8 Senaste lydelse LIVSFS 2009:5. 
9 Senaste lydelse LIVSFS 2009:5. 
10 Senaste lydelse LIVSFS 2016:5. 
11 Senaste lydelse LIVSFS 2009:12. 
12 Senaste lydelse LIVSFS 2014:18. 
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innan livsmedlen kommit till en anläggning som saluhåller livsmedlen direkt till 
enskilda konsumenter. (LIVSFS 2008:15)  


Omförpackning av färdigförpackade livsmedel 
15 a §  Färdigförpackade livsmedel får förpackas om endast i samband med att  


1. förpackningsmaterialet har blivit oavsiktligt skadat, 
2. livsmedlet delas, skivas eller liknande, eller 
3. livsmedlet bearbetas enligt definitionen i artikel 2.1 m i förordning (EG) nr 


852/2004; djupfrysning ingår inte i sådan bearbetning. (LIVSFS 2008:15) 


Ommärkning med nytt datum av färdigförpackade livsmedel som 
förpackats om 
15 b §  Om ett livsmedels hållbarhet eller beskaffenhet i övrigt försämras i 
samband med skada, omförpackning eller sådana åtgärder som avses i 15 a § 2 
och 3, ska märkningen med bäst före-dag eller sista förbrukningsdag anpassas 
efter detta.  
 Ett färdigförpackat livsmedel som förpackats om enligt 15 a § får märkas om 
med senare bäst före-dag eller sista förbrukningsdag endast om det genomgår en 
behandling som förlänger hållbarheten. Om livsmedlet djupfryses måste detta 
ske innan livsmedlet kommit till en anläggning som saluhåller det 
färdigförpackade livsmedlet direkt till enskilda konsumenter. (LIVSFS 2008:15) 


Förbud mot ommärkning med nytt datum av storförpackningar 
16 §  Förpackningar som är avsedda för livsmedelsindustrin eller detaljhandeln 
och som inte är färdigförpackade för att saluhållas till enskilda konsumenter får 
inte märkas om med senare datum. (LIVSFS 2008:15)  
 
17 §  har upphävts genom (LIVSFS 2011:8) 


Varmluftstorkning 
18 §  Vid varmluftstorkning eller rostning av livsmedel ska luften värmas upp 
med indirekt teknik genom värmeväxling eller med elvärme. 
 Varmluftstorkning av spannmål eller skorpor eller rostning av kaffe får dock 
ske med direkt teknik om naturgas, stadsgas eller gasol används som bränsle. 


Bulktransporter med fartyg av råsocker 
19 §  Genom kapitel IV, punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 
fastställs särskilda krav avseende bulktransporter av livsmedel i flytande form 
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eller i form av granulat eller pulver. Undantag från de bestämmelserna gäller i 
vissa fall för bulktransport med fartyg av råsocker enligt bilaga 3. 


Vegetabilier 
Stenmurklor 
20 §  Stenmurklor får släppas ut på marknaden direkt till enskilda konsumenter 
endast om de förvällts enligt vedertagna metoder.  
 Första stycket gäller oavsett om utsläppandet omfattas av förordning (EG) nr 
852/2004 eller inte. (LIVSFS 2016:5) 


Producenter som levererar små mängder groddar 
21 §  Producenters direkta leveranser enligt artikel 1.2 c i förordning (EG) nr 
852/2004 av små mängder groddar 
− till konsumenter eller  
− till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar groddarna direkt till 


konsumenter ska uppfylla kraven i bilaga I i den förordningen. 


Animaliska livsmedel 
Detaljhandelsanläggningar som levererar livsmedel av animaliskt ursprung 
till andra detaljhandelsanläggningar 
22 §  Förordning (EG) nr 853/2004 ska inte tillämpas på sådana leveranser som 
anges i artikel 1.5 b ii) i den förordningen, för leverans som är  
− marginell, 
− av lokal karaktär och 
− begränsad. 


Kött 
23 §  har upphävts genom (LIVSFS 2019:6) 
 
24 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 


Strövrenslakt 
25 §  Föreskrifter om var renskötsel får bedrivas finns i rennäringslagen 
(1971:437). 
 Renar som befinner sig på vinterbetesmark under perioden 1 maj till och med 
30 september och som av praktiska skäl inte kan samlas ihop, får avlivas på 
platsen utan att dessförinnan ha besiktigats. I sådana fall gäller bilaga III, avsnitt 
III, punkt 3 c, d, g, h och i i förordning (EG) nr 853/2004.  
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Utomhustorkat renkött 
26 §  Konstruktioner i vilka renkött torkas är undantagna från de särskilda 
reglerna för lokaler i kapitel II, punkt 1 a–e i bilaga II till förordning (EG) nr 
852/2004. (LIVSFS 2016:5) 


Snarad ripa 
27 §  Ripor som fångats genom jaktmetoden snarning omfattas inte av de 
särskilda krav på hantering av småvilt som anges i bilaga III, avsnitt IV, kapitel 
III, punkterna 1, 2, 5 och 6 i förordning (EG) nr 853/2004. Undantaget från 
punkten 5 gäller dock endast i det fall fåglar levereras in till en 
vilthanteringsanläggning i fryst tillstånd, och avsikten är att därefter släppa ut 
dem på marknaden frysta, oplockade och ourtagna. 


Kron- och dovhjort  
28 §  Med undantag från bestämmelserna i avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a i 
bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska inälvor och skalle utom horn av 
kron- och dovhjort alltid åtfölja kroppen till en vilthanteringsanläggning om 
djuren kommer från hägn som inte är friförklarade avseende tuberkulos enligt 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:25) om smittskyddsmässiga 
villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och 
hästdjur i sambete med hjort i hägn. (LIVSFS 2016:5) 
 
29 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
 
30 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 


Särskilda salmonellakriterier  
30 a §  Vid tillämpning av processhygienkriterierna för livsmedelskategorierna i 
kapitel 2.1 punkterna 2.1.3, 2.1.4 och 2.1.5 i bilaga I till kommissionens 
förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska 
kriterier för livsmedel ska värdet på c (antalet positiva prover) för slaktkroppar 
från djur av svenskt ursprung vara lika med noll.  
 Vad som föreskrivs om värdet på c i första stycket gäller inte slaktkroppar av 
får med påvisad förekomst av Salmonella diarizonae serotyp 61:(k):1,5(7). 
(LIVSFS 2014:3) 
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30 b §  Färskt kött från slaktkroppar  med påvisad förekomst av salmonella är 
inte säkert. Sådant kött får endast släppas ut på marknaden till en 
köttproduktanläggning.  
 Vad som föreskrivs i första stycket gäller dock inte färskt kött av får med 
påvisad förekomst av Salmonella diarizonae serotyp 61:(k):1,5(7). 
(LIVSFS 2014:3) 


Levande musslor 
31 §  En kopia av den registreringshandling som enligt avsnitt VII, kapitel I, 
punkten 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska åtfölja ett parti 
levande musslor vid förflyttning ska sändas till Livsmedelsverket. 
(LIVSFS 2016:5) 


 
32 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
 
33 §  har upphävts genom (LIVSFS 2019:6) 


Särskilda hälsokontroller vid upptagning och beredning av kammusslor med 
förhöjda halter av amnesic shellfish poison (ASP) 
34 §  Upptagning av musslor av arterna Pecten maximus och Pecten jacobaeus 
med en koncentration av domorinsyra (DA) i hela kroppen som överstiger den 
högsta tillåtna halten enligt avsnitt VII, kapitel V, punkt 2 b i bilaga III till 
förordning (EG) nr 853/2004, men som är lägre än 250 mg/kg får ändå företas 
om kraven för upptagning, transport, beredning, registreringshandling, analys 
och destruktion av musslor som framgår av bilaga 4 är uppfyllda. 
(LIVSFS 2016:5) 
 
35 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 


Mjölk 
36 §  Mjölk eller grädde får endast släppas ut på marknaden för direkt 
konsumtion om den har 


1. pastöriserats eller genomgått ultrahög temperaturbehandling som utförts i 
enlighet med de processkriterier som framgår av bestämmelserna i avsnitt IX, 
kapitel II, II, 1 punkterna a eller b i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, 
eller 


2. genomgått andra behandlingar med motsvarande effekt. (LIVSFS 2016:5) 
 
37 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
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Fäbodar  
37 a §  Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet på en fäbod med 
traditionella metoder får leverera små mängder mjölkprodukter från denna 
verksamhet direkt till konsumenter. Dessa leveranser behöver inte uppfylla 
kraven i kapitel I, punkterna 2 b, 3 och 4 samt kapitel II i bilaga II till förordning 
(EG) nr 852/2004. Livsmedelsföretagaren ska dock  
− genom dokumenterade särskilda rutiner visa hur syftet med de ovan angivna 


kraven i förordning (EG) nr 852/2004 tillgodoses, och  
− visa att kraven i kapitel III i bilaga II till den förordningen är uppfyllda. 


(LIVSFS 2016:5) 
 
37 b §  Obehandlad mjölk för framställning på fäbod av fäbodost som lagrats 
minst 60 dagar behöver inte uppfylla kriterierna i avsnitt IX i bilaga III till 
förordning (EG) nr 853/2004 avseende antal bakterier och somatiskt celltal. 
Detsamma gäller mjölkprodukter som erhållits i samband med tillverkning av 
sådan ost som används för framställning på fäbod av fäbodsmör och 
meseprodukter. Livsmedelsföretagaren ska dock genom dokumenterade 
särskilda rutiner, som innefattar kontroll av individuella celltal med CMT 
(California Mastitis Test) i besättningen, visa hur syftet med kraven i förordning 
(EG) nr 853/2004 tillgodoses. (LIVSFS 2016:5) 


Ägg 
38 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
 
39 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 


Regler som kompletterar handelsnormer för ägg 
40 §  Bestämmelser om hönsägg finns i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och i kommissionens 
förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter 
för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg. 
 Kraven i förordning (EG) nr 1308/2013 behöver inte uppfyllas för ägg som 
säljs direkt till  


1. konsumenter vid produktionsanläggningen, och  
2. konsumenter i det län där produktionsanläggningen är belägen, eller i ett 


därtill angränsande län. 
 En äggproducent som har fler är femtio värphöns ska dock märka de ägg som 
säljs till konsumenter enligt andra stycket 2 punkten med producentkoden. 
Äggproducenter som inte har fler än 50 värphöns är undantagna även från kravet 
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att märka äggen, under förutsättning att producentens namn och adress anges på 
försäljningsstället. (LIVSFS 2016:5) 
 
41 §  Den producentkod som ägg av klass A och B ska märkas med enligt del 
VI, III, punkt 1 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1308/2013 ska bestå av 
följande uppgifter i angiven ordning:  


a) kod för produktionsmetoden:  
 1 = frigående utomhus,  
 2 = frigående inomhus, 
 3 = burhöns,  
 0 = ekologisk produktion,  


b) landskod, för Sverige: SE, 
c) det individuella nummer som Livsmedelsverket tilldelat sådana 


värphönsanläggningar som registrerats av Jordbruksverket, eller det individuella 
nummer som Livsmedelsverket efter ansökan tilldelat en värphönsanläggning 
som har en total kapacitet understigande 350 värphöns, 


d) stallnummer som föregås av ett bindestreck. (Detta nummer är en frivillig 
uppgift), 
 Övriga frivilliga märkningsuppgifter ska anges tydligt avskilda från det 
särskiljande numret.  
 Ägg av klass B behöver inte märkas med producentkod eller annan symbol 
när de saluförs inom landet. (LIVSFS 2016:5) 
 
42 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
 
43 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 


Leveranser av små mängder animaliska primärprodukter och visst slags 
kött till konsumenter och till lokala detaljhandelsanläggningar  
44 §  I 45–81 §§ finns bestämmelser om 


1. primärproducenters leveranser till konsumenter eller lokala detaljhandels-
anläggningar av små mängder animaliska primärprodukter, som enligt artikel 
1.2 c i förordning (EG) nr 852/2004 och artikel 1.3 c i förordning (EG) nr 
853/2004 är undantagna från tillämpningsområdet för dessa förordningar, 


2. producenters leveranser till konsumenter eller lokala detaljhandelsan-
läggningar av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktats på 
gården, som enligt artikel 1.3 d i förordning (EG) nr 853/2004 är undantagna 
från tillämpningsområdet för den förordningen, och 


3. jägares leveranser till konsumenter eller lokala detaljhandelsanläggningar 
av små mängder frilevande vilt eller kött från frilevande vilt, som enligt artikel 
1.3 e i förordning (EG) nr 853/2004 är undantagna från tillämpningsområdet för 
den förordningen. (LIVSFS 2016:5) 
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45 §  Föreskrifterna i 46–81 §§ gäller, med undantag för 59–64 §§ endast för 
leveranser från producenter som är livsmedelsföretagare. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder primärprodukter av fisk och kräftdjur 
Hygienkrav 
46 §  Vid leverans av små mängder primärprodukter av fisk eller kräftdjur direkt 
till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar ska de relevanta 
allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004 och de 
särskilda hygienkraven i avsnitt VIII, kapitel V, punkterna A och D i bilaga III 
till förordning (EG) nr 853/2004 vara uppfyllda. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder 
47 §  Med små mängder primärprodukter av fisk eller kräftdjur avses  


1. högst 15 000 kilogram hel fisk per år från fiskodlingar, dock högst 300 
kilogram per vecka, 


2. fisk från fiskefartyg motsvarande högst 15 000 kilogram hel fisk per år, 
dock högst 300 kilogram per vecka, och 


3. högst 5 000 kilogram kräftdjur per år, dock högst 100 kilogram per vecka. 
(LIVSFS 2016:5) 


Lokala detaljhandelsanläggningar  
48 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 46 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter, och som ligger  
1. i det län till vilket primärproduktionsområdet hör, eller i ett därtill 
angränsande län, eller  
2. i det län där fiskefartyget är registrerat eller i ett därtill angränsande län. 
(LIVSFS 2016:5) 


Små mängder honung  
Hygienkrav 
49 §  Vid leverans av små mängder honung och andra primärprodukter från en 
biodling direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar ska de 
relevanta allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 
852/2004 vara uppfyllda. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder 
50 §  Med små mängder honung och andra primärprodukter från en biodling 
avses sammantaget högst 1 000 kilogram per år. (LIVSFS 2016:5) 
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Lokala detaljhandelsanläggningar 
51 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 49 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter, och som ligger i det län där 
produktionsanläggningen är belägen, eller i ett därtill angränsande län. 
(LIVSFS 2016:5) 


Dokumentation  
52 §  Producenten ska löpande dokumentera  


1. det totala antalet skördade kupor, 
2. den totala produktionsmängden, 
3. den mängd produkter som har levererats direkt till konsumenter, och 
4. datum för leveransen. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder ägg 
Hygienkrav  
53 §  De relevanta allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) 
nr 852/2004 och de särskilda hygienkraven i avsnitt X kapitel I i bilaga III till 
förordning (EG) nr 853/2004 ska vara uppfyllda vid leverans av små mängder 


1. ägg till konsumenter, och 
2. ägg från andra fjäderfän än värphöns till lokala detaljhandelsanläggningar. 


(LIVSFS 2016:5) 


Små mängder   
54 §  Med små mängder ägg avses den årliga produktionen av ägg från högst 
350 fjäderfän. (LIVSFS 2016:5) 


Lokala detaljhandelsanläggningar 
55 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 53 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter och som ligger i det län där 
produktionsanläggningen är belägen, eller i ett därtill angränsande län. 
(LIVSFS 2016:5) 


Information till konsumenter 
56 §  Vid leverans av små mängder ägg direkt till konsumenter ska producenten, 
utöver de krav som följer av 40 §, upplysa konsumenterna om äggens bäst före-
dag. (LIVSFS 2016:5) 
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Dokumentation 
57 §  Producenten ska löpande dokumentera 


1. antalet fjäderfän som hålls för äggproduktion,  
2. den totala mängden producerade ägg, samt 
3. mängden ägg som har levererats direkt till konsumenter och datum för 


leveransen. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder kött av fjäderfä och hardjur 
58 §  En producent får årligen leverera kött av sammanlagt högst 10 000 
fjäderfän och hardjur som slaktats på producentens anläggning direkt till 
konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar som levererar köttet direkt till 
konsumenter. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder frilevande vilt och kött av vilt 
Små mängder primärprodukter av småvilt 
59 §  En jägare får årligen leverera högst 10 000 småvilt direkt till konsumenter 
eller till detaljhandelsanläggningar som levererar viltet direkt till konsumenter. 
(LIVSFS 2016:5) 


Små mängder kött av småvilt 
60 §  En jägare får årligen leverera kött av högst 1 000 småvilt direkt till 
konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar som levererar köttet direkt till 
konsumenter. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder primärprodukter av storvilt 
61 §  Bestämmelserna i förordning (EG) nr 852/2004 och förordning (EG) nr 
853/2004 ska tillämpas på jägares leveranser av små mängder vilt av  


1. björn, vildsvin och andra vilda djur som är mottagliga för trikinos, och 
2. kron- och dovhjort från hägn som inte är friförklarade avseende tuberkulos 


enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:25) om smittskydds-
mässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur 
och hästdjur i sambete med hjort i hägn. (LIVSFS 2016:5) 
 
62 §  En jägare får, för sådana leveranser av storvilt som inte omfattas av 61 §, 
årligen leverera sammanlagt högst 25 enheter primärprodukter av storvilt direkt 
till konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar som levererar viltet direkt 
till konsumenter.  
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 En enhet motsvaras av en vuxen älg. För övrigt storvilt och kalv av storvilt 
ska en mängdomräkning enligt följande tabell tillämpas. Med kalv avses ett djur 
som är yngre än 12 månader. (LIVSFS 2016:5)  


 
Djurslag Älg Kron- och 


dovhjort 
Rådjur 


Vuxet 
djur 


1 0,333 0,1 


Kalv 0,5 0,25 0,1 


Små mänger kött av storvilt 
63 §  Bestämmelserna i förordning (EG) nr 852/2004 och förordning (EG) nr 
853/2004 ska tillämpas på jägares leveranser av små mängder kött av 
 1. björn, vildsvin och andra vilda djur som är mottagliga för trikinos, och  
 2. kron- och dovhjort från hägn som inte är friförklarade avseende tuberkulos 
enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:25) om smittskydds-
mässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur 
och hästdjur i sambete med hjort i hägn. (LIVSFS 2016:5) 
 
64 §  En jägare får, för sådana leveranser av kött av storvilt som inte omfattas av 
63 §, årligen leverera kött motsvarande sammanlagt en enhet storvilt direkt till 
konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar köttet 
direkt till konsumenter.  
 En enhet motsvaras av en vuxen älg. För övrigt storvilt och kalv av storvilt 
ska mängdomräkningstabellen i 62 § tillämpas. Med kalv avses ett djur som är 
yngre än 12 månader. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder levande musslor 
Registrering 
65 §  Producenter som levererar små mängder musslor direkt till konsumenter 
eller till lokala detaljhandelsanläggningar ska anmäla verksamheten till 
länsstyrelsen för särskild registrering. (LIVSFS 2016:5) 


Hygienkrav 
66 §  De relevanta allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) 
nr 852/2004 och de särskilda hygienkraven i avsnitt VII, kapitel II, A, punkterna 
1—2 samt 6 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska vara uppfyllda vid 
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leverans av små mängder musslor direkt till konsumenter eller till lokala 
detaljhandelsanläggningar. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder  
67 §  Med små mängder musslor avses  


1. högst 1 000 kilogram blåmusslor per år, dock högst 20 kilogram per vecka,  
2. högst 400 kilogram ostron per år, dock högst 10 kilogram per vecka, och 
3. högst 100 kilogram hjärtmusslor per år, dock högst 5 kilogram per vecka. 


(LIVSFS 2016:5) 


Lokala detaljhandelsanläggningar 
68 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 66 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter och som ligger i det län till vilket produktions-
området hör, eller i ett därtill angränsande län. (LIVSFS 2016:5) 


Registreringshandling  
69 §  Vid leverans av små mängder musslor till lokala detaljhandelsanläggningar 
ska en registreringshandling medfölja partiet.  
 Handlingen ska innehålla information om  


1. producentens namn, 
2. datum för upptagningen, 
3. produktionsområdets läge, beskrivet så detaljerat som möjligt, 
4. produktionsområdets hygieniska status, 
5. arten av mussla och kvantiteten samt 
6. vem som är mottagare av partiet. 


 Producenten av musslorna ska spara en kopia av registreringshandlingen i ett 
år räknat från tidpunkten för leveransen. Producenten ska därutöver skicka en 
kopia av varje upprättad registreringshandling till Livsmedelsverket. 
(LIVSFS 2016:5) 


Information 
70 §  Vid leverans av musslor ska producenten tydligt informera konsumenten 
eller den mottagande detaljhandelsanläggningen om att musslor ska vara 
levande vid förtäring eller inför tillagning. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder råmjölk  
Hygienkrav 
71 §  I 36 § finns krav på pastörisering eller motsvarande behandling av mjölk. 
Med undantag från den bestämmelsen får små mängder råmjölk (kolostrum) 
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levereras direkt till konsumenter vid produktionsanläggningen eller till lokala 
detaljhandelsanläggningar under förutsättning att kraven i andra stycket är 
uppfyllda.  
 Vid leverans av små mängder råmjölk enligt första stycket ska producenten 
uppfylla  


1. de relevanta allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) 
nr 852/2004, och 


2. de särskilda hygienkraven i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 
såvitt avser bestämmelserna i 
− avsnitt IX, kapitel I, II, 
− avsnitt IX, kapitel II, I, punkterna 1.b och 2, samt 
− avsnitt IX, kapitel IV, punkten 1.c. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder 
72 §  Med små mängder råmjölk avses högst 2 500 liter per år. (LIVSFS 2016:5) 


Lokala detaljhandelsanläggningar 
73 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 71 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter, och som ligger i det län där producentens 
anläggning är belägen, eller i ett därtill angränsande län. (LIVSFS 2016:5) 


Information  
74 §  Vid leverans ska producenten genom märkning eller på annat sätt tydligt 
informera konsumenten eller den mottagande detaljhandelsanläggningen om att 
råmjölk ska värmebehandlas före konsumtion. (LIVSFS 2016:5) 


Dokumentation  
75 §  Producenten ska löpande dokumentera den totala mängden råmjölk som 
levererats direkt till konsumenter eller detaljhandelsanläggningar. 
(LIVSFS 2016:5) 


Små mängder opastöriserad mjölk 
Särskild registrering 
76 §  Producenter som avser att leverera små mängder opastöriserad mjölk 
direkt till konsumenter ska anmäla verksamheten till länsstyrelsen för särskild 
registrering. (LIVSFS 2016:5) 
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Hygienkrav  
77 §  I 36 § finns krav på pastörisering eller motsvarande behandling av mjölk. 
Med undantag från den bestämmelsen får små mängder opastöriserad mjölk 
levereras direkt till konsumenter vid produktionsanläggningen under 
förutsättning att kraven i andra stycket är uppfyllda. 
 Vid leverans av små mängder opastöriserad mjölk enligt första stycket ska 
producenten uppfylla  


1. de allmänna hygienkraven i del A, punkterna 2–4 och 6–8 i bilaga I till 
förordning (EG) nr 852/2004 och 


2. de särskilda hygienkraven i avsnitt IX, kapitel I, del I, punkterna 3–4 samt 
del II och III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004. 
 En producent som bedriver verksamhet vid en fäbod behöver inte uppfylla 
kriterierna gällande antal bakterier och somatiska celltal som anges i avsnitt IX, 
kapitel I, del III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004. Producenten ska 
dock genom dokumenterade särskilda rutiner som innefattar kontroll av 
individuella celltal med CMT (California Mastitis Test) i besättningen visa hur 
syftet med kraven i förordning (EG) nr 853/2004 tillgodoses. (LIVSFS 2016:5) 


Små mängder 
78 §  Med små mängder opastöriserad mjölk avses högst 70 liter per vecka. 
(LIVSFS 2016:5) 


Överlåtelse 
79 §  Opastöriserad mjölk får enbart levereras direkt till konsument vid 
producentens produktionsanläggning och ska tappas upp i en behållare i 
samband med leveransen till konsumenten. (LIVSFS 2016:5) 


Information 
80 §  Vid leverans av små mängder opastöriserad mjölk ska producenten 
överlämna skriftlig information till konsumenten med 


1. upplysning om att mjölken är opastöriserad och därför kan innehålla 
hälsofarliga bakterier, 


2. rekommendation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som 
genomgår en värmebehandling innan konsumtion,  


3. upplysning om att det är särskilt viktigt att barn och personer med nedsatt 
immunförsvar inte konsumerar mjölken utan föregående värmebehandling, samt  


4. anvisning om hur mjölken ska förvaras. (LIVSFS 2016:5) 
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Dokumentation 
81 §  Producenten ska för varje leverans direkt till konsument löpande 
dokumentera datum och mängd levererad opastöriserad mjölk. (LIVSFS 2016:5) 


Övriga bestämmelser 
82 §  Livsmedelsverket kan medge dispens från dessa föreskrifter. 
(LIVSFS 2016:5) 
___________________ 


Övergångsbestämmelser 
 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2005:20), med undantag för 36 §, träder i kraft 
den 1 januari 2006. 36 § träder i kraft den dag detta beslutas särskilt13. 
 
 Följande ska gälla för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2006.  


1. Anläggningar som omfattas av krav på godkännande enligt 5 § och där 
verksamheten enligt nuvarande bestämmelser bedrivs i en godkänd livs-
medelslokal: 
Anläggningarna får fortsätta sin verksamhet till dess att kontroll-
myndigheten har prövat om den anläggning som lokalen ingår i kan god-
kännas, eller beslutat annat i fråga om verksamheten.   


2. Anläggningar som omfattas av krav på godkännande enligt 5 § och där 
verksamheten enligt nuvarande bestämmelser bedrivs på annat ställe än i 
en livsmedelslokal med tillstånd enligt 16 § livsmedelsförordningen 
(1971:807) som meddelats före den 1 januari 2006:  
Tillståndet får utgöra underlag för godkännande av kontrollmyndigheten, 
under förutsättning att de uppgifter som ska lämnas enligt 9 § framgår av 
tillståndet. 
Verksamheten får fortsätta att bedrivas till dess att kontrollmyndigheten 
har prövat om anläggningen kan godkännas, eller beslutat annat i fråga 
om verksamheten. 


3. Anläggningar som omfattas av krav på registrering enligt 6 eller 7 § eller 
enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 och där verksamheten 
enligt nuvarande bestämmelser bedrivs i en godkänd livsmedelslokal:  
Lokalgodkännandet får utgöra underlag för registreringen hos kontroll-
myndigheten utan att särskild anmälan gjorts enligt 11 §, under förut-
sättning att de uppgifter som ska lämnas enligt 12 § framgår av lokalgod-
kännandet. 


                                           
13 36 § trädde i kraft den 13 januari 2006 (LIVSFS 2006:2). 
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4. Anläggningar som omfattas av krav på registrering enligt 6 eller 7 § eller 
enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 och som bedrivs på annat 
ställe än i en livsmedelslokal med tillstånd enligt 16 § livsmedelsförord-
ningen (1971:807) som meddelats före den 1 januari 2006:  
Tillståndet får utgöra underlag för registrering hos kontrollmyndigheten 
utan att anmälan gjorts enligt 11 §, under förutsättning att de uppgifter 
som ska lämnas enligt 12 § framgår av tillståndet. 


5. Primärproducenter som den 1 januari 2006 är registrerade hos den lokala 
kontrollmyndigheten på grund av krav i annan lagstiftning än livsmedels-
lagstiftningen: 
Sådana registeruppgifter får utgöra underlag för registrering utan att 
anmälan gjorts enligt 6 § eller enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004, under förutsättning att de uppgifter som ska lämnas enligt 12 § 
framgår av den andra registreringen. 


_________ 
 
Övergångsbestämmelser (LIVSFS 2009:5) 


1. 9 §, 11 a §, 12 § och 13 § andra stycket träder i kraft den dag dessa före-
skrifter utkommer från trycket och övriga delar den 1 december 2009. 


2. Ett godkännande som meddelats med stöd av den nu upphävda 5 § anses 
som en registrering enligt de nya föreskrifterna. 
 En ansökan om godkännande enligt den nu upphävda 5 § som inte lett till 
beslut av kontrollmyndigheten före den 1 december 2009 anses som en anmälan 
för registrering enligt de nya föreskrifterna. Fyraveckorsperioden     i 13 § första 
stycket ska i dessa fall räknas från den 1 december 2009. För anmälningar för 
registrering som getts in till kontrollmyndigheten före den   1 december 2009 
ska den äldre lydelsen av 13 § första stycket tillämpas. 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 











19 


 LIVSFS 2022:xx 


Bilaga 1 
(till LIVSFS 2005:20) 


har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
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Bilaga 2 
(till LIVSFS 2005:20) 


har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
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Bilaga 3 
(till LIVSFS 2005:20) 


 


Bulktransport med fartyg av råsocker som ska genomgå en 
raffineringsprocess 
 Bulktransport med fartyg av råsocker får ske i tankar som inte uteslutande 
används för livsmedelstransport om följande krav är uppfyllda: 


1. Vid transport av råsocker som först efter en fullständig och effektiv 
raffineringsprocess är avsett som livsmedel ska 
a) tankar före lastning effektivt rengöras för att avlägsna rester av före-


gående last och andra föroreningar,  
b) det gods som transporteras i den transport som omedelbart föregår rå-


sockertransporten inte ha varit i flytande form i bulklast. 
2. Den livsmedelsföretagare som bär ansvar för sjötransport av råsocker ska 


tillhandahålla dokumentation som i detalj redogör för den last som direkt 
föregående transporterats i den berörda tanken, samt för typ och 
effektivitet av den rengöring som utfördes före transport av råsocker. 


3. Dokumentationen ska medfölja godset under hela transporten till 
raffinaderiet där en kopia av den ska finnas. Dokumentationen ska märkas 
tydligt med permanent skrift på ett eller flera av gemenskapens språk. 
”Denna produkt ska raffineras innan den används som livsmedel.” 
Dokumentationen ska på begäran överlämnas till kontrollmyndigheten. 


4. Råsocker som har transporterats till sjöss i tankar som inte uteslutande är 
avsedda för livsmedelstransport ska genomgå en fullständig och effektiv 
raffineringsprocess innan det får anses lämpligt som livsmedel. 


5. De livsmedelsföretagare som bär ansvaret för transport ska betrakta den 
rengöring som ägt rum före lastningen av råsockret som en kritisk 
styrpunkt i överensstämmelse med artikel 5 i förordning (EG) nr 
852/2004. De livsmedelsföretagare som svarar för raffinering ska beakta 
typen av den föregående lasten när det gäller det raffinerade sockrets 
livsmedelssäkerhet och oskadlighet. (LIVSFS 2022:xx) 
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Bilaga 4 
(till LIVSFS 2005:20) 


 


Särskilda hälsokontroller vid upptagning och beredning av 
kammusslor med förhöjda halter av amnesic shellfish poison 
(ASP) 
 


1. –  
2. En begränsad upptagning av musslor med en DA-koncentration i hela 


kroppen som överstiger 20 mg/kg får inledas om två på varandra följande 
prover som tagits inom en period på 1–7 dagar visar att DA-
koncentrationen i hela musslan är lägre än 250 mg/kg, och att DA-
koncentrationen i de delar som är avsedda som livsmedel, vilka ska 
analyseras för sig, är lägre än 4,6 mg/kg. Analyserna av hela kroppar ska 
göras på ett homogenat av 10 musslor. Analysen av ätbara delar ska göras 
på ett homogenat av 10 individuella delar. 


3. Kontrollmyndigheten bestämmer varifrån stickprov ska tas för att se till 
att musslorna uppfyller parametrarna i punkt 2 ovan. När upptagning är 
tillåten, ska stickprov tas minst en gång i veckan för DA-analys av 
musslorna (analys av hela kroppen och av adduktorer och gonader 
separat). Upptagningen får fortsätta om resultaten uppfyller de krav som 
anges i punkt 2. 


4. Musslorna ska transporteras i behållare eller fordon som förseglats under 
överinseende av kontrollmyndigheten och föras direkt från 
produktionsområdet till en godkänd anläggning med tillstånd av kontroll-
myndigheten att utföra den särskilda beredningen av dessa musslor, som 
innebär fullständigt avlägsnande av hepatopankreas, inälvor eller andra 
förorenade delar som inte uppfyller kraven i  
punkt 2.  


5. Musslorna ska åtföljas av en registreringshandling enligt avsnitt VII, 
kapitel 1i förordning (EG) nr 853/2004, som för varje parti utfärdas av 
kontrollmyndigheten och med uppgifter om de anatomiska delar av 
musslorna som får beredas till livsmedel. Permanenta transporttillstånd 
godtas inte. 


6. Efter fullständigt avlägsnande av hepatopankreas, inälvor och andra 
smittade delar, får adduktorer eller gonader som är avsedda som livs-
medel, inte innehålla en ASP-halt överstigande 20 mg DA per kg 
analyserat med HPLC-teknik. 


7. Varje parti av slutprodukten ska testas av anläggningen som är godkänd 
att utföra den särskilda beredningen. Om DA-halten i något prov, enligt 
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definitionen i punkt 2, överstiger 20 mg DA per kg måste hela partiet 
förstöras under överinseende av kontrollmyndigheten. 


8. Om gränsvärdet för hepatopankreas, inälvor och andra delar som 
föreskrivs i punkt 2 överskrids (liksom slutprodukter i vilka gränsvärdena 
på 20 mg DA per kg överskrids) ska dessa förstöras under överinseende 
av kontrollmyndigheten.  


 Producenten ska underrätta kontrollmyndigheten om alla resultat där halten 
ASP i blötdjurens ätbara del (hela kroppen eller varje ätbar del separat) 
överstiger 20 mg DA per kg analyserat med HPLC-teknik. (LIVSFS 2019:6) 
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Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 


 


 
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig 
kontroll av livsmedel; 


LIVSFS 2022:xx 
(H 4:5) 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
 


beslutade Klicka här för att ange datum.. 


Med stöd av 17 c och 30 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver 
Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) 
om offentlig kontroll av livsmedel1 


dels att 3, 3 a, 12, 14–16, 17 a och 18 a §§ och bilagan ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 2, 3 a, 4, 12, 14 och 18 §§ ska utgå, 
dels att 3 b § och rubriken närmast före 3 b § ska ha följande lydelse. 
 


Kontroll av anläggningar med mobil verksamhet 
3 b §2  Kontrollmyndigheten ska lämna uppgifter om genomförda kontroller av 
anläggningar med mobil verksamhet till den myndighet som registrerat eller 
godkänt anläggningen, om den är registrerad eller godkänd i Sverige. 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 


                                           
1 Föreskrifterna omtryckta LIVSFS 2011:6. 
Senaste lydelse av bilagan LIVSFS 2020:3. 
2 Senaste lydelse 2019:10. 
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Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 


 


 
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och 
tuggtobak; 


LIVSFS 2022:xx 
(H 175:3) 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
 


beslutade Klicka här för att ange datum.. 


Med stöd av 5, 17 och 31 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver 
Livsmedelsverket att det i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om 
snus och tuggtobak ska införas fem nya paragrafer, 9 a–9 e §§, och närmast före 
9 a, 9 d och 9 e §§ nya rubriker av följande lydelse. 
 


Registrering 
9 a §  En verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i ett led i produktions- 
eller bearbetningskedjan för snus eller tuggtobak ska skriftligen anmäla sina 
anläggningar för registrering till den myndighet som är behörig att registrera 
anläggningarna enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813). 
 
9 b §  En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla följande. 


1. Namn och kontaktuppgifter. 
2. Organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller, om 


sådana uppgifter saknas för den som är etablerad i ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), motsvarande 
identifieringsuppgifter. 


3. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas. 
4. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. 
5. I förekommande fall uppgift om hur länge verksamheten kommer att 


bedrivas. 
 Verksamhetsutövaren ska på begäran även lämna de kompletterande uppgifter 
som behövs för handläggningen av anmälan.  
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9 c §  Verksamheten vid en anläggning som ska anmälas för registrering får 
påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. Verksamheten får 
dock påbörjas två veckor efter att anmälan kommit in till myndigheten, även om 
myndigheten ännu inte har registrerat anläggningen. 


Uppgiftsskyldighet 
9 d §  En verksamhetsutövare ska se till att myndigheten alltid har aktuell 
information om dennes anläggningar, bland annat genom att underrätta 
myndigheten om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av 
befintliga anläggningar. 


Avregistrering 
9 e §  Om det vid en registrerad anläggning inte bedrivs sådan verksamhet som 
ska anmälas för registrering enligt 9 a § får myndigheten avregistrera 
anläggningen. 
 
 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 
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 REMISSMISSIV 
 

 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    

 

Postadress 
Box 622 
751 26 Uppsala 

Besöksadress 
Dag Hammarskjölds väg 56 A 
Leveransadress 
Dag Hammarskjölds väg 56 C 
752 37 Uppsala 

Telefon 
018-17 55 00 
Telefax 
018-10 58 48 

E-post 
livsmedelsverket@slv.se 
Internet 
www.livsmedelsverket.se 

Organisationsnummer 
202100-1850 
VAT-nummer 
SE202100185001 
Innehar F-skattebevis 

 

Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Sofia Norlin Enligt sändlista 

Förslag till nya föreskrifter om registrering och godkännande 
samt ändringar i föreskrifterna om livsmedelshygien, offentlig 
kontroll av livsmedel samt snus och tuggtobak 
Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på följande förslag: 

− Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande, 
− föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 

2005:20) om livsmedelshygien, 
− föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 

2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, och 
− föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) 

om snus och tuggtobak. 

Mer information om bakgrunden till de föreslagna föreskrifterna finns i den 
konsekvensutredning som bifogas. Dokumenten finns även tillgängliga på 
Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se. 
 
Vid frågor om remissen, vänligen kontakta:  
Sofia Norlin, verksjurist, 018-174334 
Daniel Kardell, verksjurist, 018-175615 
 
Livsmedelsverket önskar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och 
tillhörande konsekvensutredning senast den 2 november 2022.  
 
Remissvaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till 
livsmedelsverket@slv.se. 
 

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/remisser1
mailto:livsmedelsverket@slv.se
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 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    

Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Sofia Norlin 

Vänligen ange diarienummer 2022/03606 i ämnesraden på e-postmeddelandet och 
i yttrandet. Remissinstansens namn bör anges i dokumentnamnet. 
 
 
 
Elin Häggqvist 
chefsjurist 
 
 Sofia Norlin 
 verksjurist 
 
 
 
Bilagor 

1. Förslag på Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och 
godkännande 

2. Förslag på föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 

3. Förslag på föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 

4. Förslag på föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak 

5. Konsekvensutredning  
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 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    

Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Sofia Norlin 

Sändlista 

1. Convenience Stores Sweden 
2. Dagligvaruleverantörernas förbund (DLF)  
3. Fiskbranschens Riksförbund 
4. Folkhälsomyndigheten  
5. Föreningen svenskt vin 
6. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
7. Jordbruksverket  
8. Kommerskollegium 
9. Konkurrensverket 
10. Kött och Charkföretagen (KCF) 
11. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)  
12. Livsmedelsföretagen (Li) 
13. Livsmedelshandlarna (SSLF) 
14. Länsstyrelsen i Skåne län 
15. Länsstyrelsen i Stockholms län 
16. Länsstyrelsen i Uppsala län 
17. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
18. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
19. Miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå kommun 
20. Miljö och hälsa i Skellefteå kommun 
21. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Malmö stad 
22. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun 
23. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Nyköping 
24. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun 
25. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun 
26. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun 
27. Miljöförvaltningen i Göteborgs stad 
28. Miljöförvaltningen i Stockholm stad 
29. Näringslivets Regelnämnd (NNR) 
30. Regelrådet 
31. Sametinget 
32. Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) 
33. Svensk Dagligvaruhandel (SVDH) 
34. Svensk Egenvård 
35. Svensk Fågel 
36. Svensk Handel 
37. Svenska Köttföretagen 
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38. Svenska snustillverkarföreningen 
39. Svenska Ägg 
40. Svenskt Näringsliv 
41. Svenskt Vatten  
42. Sveriges Bryggerier  
43. Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)  
44. Sveriges Gårdsmejerister 
45. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
46. Sveriges Konsumenter 
47. Sveriges Småskaliga kontrollslakterier 
48. Visita Svensk Besöksnäring 

 
För kännedom 
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Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 

 

 
Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering 
och godkännande; 

LIVSFS 2022:xx 
 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
 

beslutade Klicka här för att ange datum.. 

Med stöd av 2, 5, 12, 17, 17 c, 30 och 31 §§ livsmedelsförordningen 
(2006:813) föreskriver Livsmedelsverket följande. 

Inledande bestämmelser 
1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om registrering och 
godkännande av livsmedelsanläggningar och anläggningar vid vilka det bedrivs 
verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:xx) 
om dricksvatten.  

Anmälan för registrering 
2 §  En livsmedelsföretagare som ska låta registrera sina anläggningar enligt 
artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 
29 april 2004 om livsmedelshygien ska skriftligen anmäla sina anläggningar så 
att de kan registreras.  
 En livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en anläggning med mobil 
verksamhet som är registrerad eller godkänd i ett annat land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver inte anmäla anläggningen för 
registrering i Sverige. 
 
3 §  En verksamhetsutövare som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2022:xx) om dricksvatten ska skriftligen anmäla sina anläggningar så 
att de kan registreras. 
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Ansökan om godkännande 
4 §  En livsmedelsföretagare som avser att bedriva verksamhet i en anläggning 
som omfattas av krav på godkännande enligt artikel 4.2 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande 
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ska skriftligen 
ansöka om godkännande av anläggningen. 
 
5 §  En livsmedelsföretagare som avser att bedriva verksamhet i en anläggning 
som omfattas av krav på godkännande enligt artikel 2 i kommissionens 
förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av 
anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 852/2004, ska skriftligen ansöka om godkännande av 
anläggningen. 

Innehåll i en anmälan eller ansökan 
6 §  En anmälan för registrering av en anläggning eller en ansökan om 
godkännande av en anläggning ska innehålla följande uppgifter om 
livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren samt anläggningen. 

1. Namn och kontaktuppgifter. 
2. Organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller, om 

sådana uppgifter saknas för den som är etablerad i ett annat land inom EES, 
motsvarande identifieringsuppgifter. 

3. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas. 
4. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning, inklusive uppgifter 

om verksamheten kommer att innefatta: 
− försäljning genom distanskommunikation, eller 
− mobil verksamhet. 

5. I förekommande fall uppgift om hur länge verksamheten kommer att 
bedrivas. 
 Livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren ska på begäran även lämna 
de kompletterande uppgifter som behövs för handläggningen av anmälan eller 
ansökan.  

Myndigheter som handlägger anmälan eller ansökan 
7 §  En anmälan för registrering eller ansökan om godkännande ska ges in till 
den myndighet som är behörig att registrera anläggningen eller verksamheten 
eller att pröva frågor om godkännande av anläggningen enligt 23 § 
livsmedelsförordningen (2006:813). 
 
8 §  För en anläggning med mobil verksamhet ska anmälan för registrering eller 
ansökan om godkännande ges in till den myndighet som enligt 23 § 



3 

 LIVSFS 2022:xx 

livsmedelsförordningen är behörig i den kommun eller det län där verksamheten 
huvudsakligen kommer att bedrivas, eller till Livsmedelsverket eller 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö när någon av de myndigheterna är 
behörig enligt samma paragraf. 
 Den myndighet som registrerar eller godkänner en anläggning med mobil 
verksamhet ska utfärda ett bevis där det framgår vilken verksamhet 
registreringen eller godkännandet avser. 

Påbörjande av verksamhet vid anläggningar som ska anmälas 
för registrering 
9 §  Verksamheten vid en anläggning som ska anmälas för registrering får 
påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. Verksamheten får 
dock påbörjas två veckor efter att anmälan kommit in till myndigheten, även om 
myndigheten ännu inte har registrerat anläggningen. 

Tidsfrist för handläggning av ansökan om godkännande 
10 §  Myndigheten ska fatta beslut i ärenden om godkännanden enligt 4 § inom 
nio månader från det att en fullständig ansökan kommit in till myndigheten.  
 Om det är motiverat på grund av ärendets komplexa karaktär får tidsfristen 
förlängas för en begränsad period vid högst ett tillfälle. Sökanden ska informeras 
om förlängningen och skälen för denna innan den ursprungliga tidsfristen gått 
ut.  
 Enligt 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden ska 
myndigheten sända ett mottagningsbevis till sökanden när en fullständig 
ansökan kommit in. 

Uppgiftsskyldighet 
11 §  I artikel 6.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 852/2004 finns bestämmelser om att livsmedelsföretagare ska se till att den 
behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland 
annat genom att underrätta myndigheten om betydande ändringar i 
verksamheten och om nedläggningar av befintliga anläggningar. 
 Artikel 6.2 andra stycket ska även tillämpas på en verksamhetsutövare som 
ska anmäla sina anläggningar för registrering enligt 3 §. 
 
12 §  En livsmedelsföretagare eller verksamhetsutövare som bedriver 
verksamhet i en anläggning med mobil verksamhet ska vid offentlig kontroll 
kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs omfattas av 
registreringen eller godkännandet av anläggningen. 
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Avregistrering och återkallande av godkännande 
13 §  Om det vid en registrerad anläggning inte bedrivs sådan verksamhet som 
ska anmälas för registrering enligt 2 eller 3 § får myndigheten avregistrera 
anläggningen.  
 
14 §  Om den verksamhet som en anläggning har godkänts för helt eller delvis 
inte bedrivs får myndigheten besluta att återkalla godkännandet eller relevanta 
delar av det. 
 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 
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Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 

 

 
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien; 

LIVSFS 2022:xx 
(H 15) 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
Omtryck 

beslutade Klicka här för att ange datum.. 

 Med stöd av 2, 5, 7, 12, 14, 17 och 31 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) 
föreskriver1 Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien2 
 dels att 3, 7–9 och 11–14 §§ och bilagorna 1 och 2 ska upphöra att gälla, 
 dels att rubrikerna närmast före 4, 6, 8, 11, 14, 17 och 33 §§ ska utgå, 
 dels att 1 och 19 §§, rubriken närmast före 19 § och bilaga 3 ska ha följande 
lydelse.  
 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då 
dessa föreskrifter träder i kraft. 

Omfattning 
1 §3  Dessa föreskrifter innehåller regler om livsmedelshygien m.m. 
(LIVSFS 2022:xx) 
 
2 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:6) 
 
3 §  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
4 §  har upphävts genom (LIVSFS 2009:5) 
 
                                           
1 Jfr kommissionens direktiv 98/28/EG av den 29 april 1998 om medgivande av undantag från vissa 
bestämmelser i direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien när det gäller sjötransport av råsocker i bulklast, i den 
ursprungliga lydelsen. 
2 Föreskrifterna omtryckta LIVSFS 2007:6. 
3 Senaste lydelse LIVSFS 2019:6. 
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5 §  har upphävts genom (LIVSFS 2009:5) 
 
6 §  har upphävts genom (LIVSFS 2018:3) 
 
7 §4  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
8 §5  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
8 a §6  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
9 §7  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
10 §  har upphävts genom (LIVSFS 2009:5) 
 
11 §8  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
11 a §9  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
12 §10  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
13 §11  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 

Allmänna bestämmelser 
14 §12  har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
 
Ommärkning med nytt datum av färdigförpackade livsmedel som inte 
förpackas om 
15 §  Färdigförpackade livsmedel som märkts med bäst före-dag eller sista 
förbrukningsdag, och som inte förpackats om enligt 15 a §, får inte märkas om 
med ett senare datum. 
 Om färdigförpackade livsmedel som märkts med bäst före-datum eller sista 
förbrukningsdatum genomgår en behandling som förlänger hållbarheten får de 
dock märkas om med senare datum. Om livsmedlen djupfryses måste detta ske 

                                           
4 Senaste lydelse LIVSFS 2011:5. 
5 Senaste lydelse LIVSFS 2018:3. 
6 Senaste lydelse LIVSFS 2018:3. 
7 Senaste lydelse LIVSFS 2009:5. 
8 Senaste lydelse LIVSFS 2009:5. 
9 Senaste lydelse LIVSFS 2009:5. 
10 Senaste lydelse LIVSFS 2016:5. 
11 Senaste lydelse LIVSFS 2009:12. 
12 Senaste lydelse LIVSFS 2014:18. 
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innan livsmedlen kommit till en anläggning som saluhåller livsmedlen direkt till 
enskilda konsumenter. (LIVSFS 2008:15)  

Omförpackning av färdigförpackade livsmedel 
15 a §  Färdigförpackade livsmedel får förpackas om endast i samband med att  

1. förpackningsmaterialet har blivit oavsiktligt skadat, 
2. livsmedlet delas, skivas eller liknande, eller 
3. livsmedlet bearbetas enligt definitionen i artikel 2.1 m i förordning (EG) nr 

852/2004; djupfrysning ingår inte i sådan bearbetning. (LIVSFS 2008:15) 

Ommärkning med nytt datum av färdigförpackade livsmedel som 
förpackats om 
15 b §  Om ett livsmedels hållbarhet eller beskaffenhet i övrigt försämras i 
samband med skada, omförpackning eller sådana åtgärder som avses i 15 a § 2 
och 3, ska märkningen med bäst före-dag eller sista förbrukningsdag anpassas 
efter detta.  
 Ett färdigförpackat livsmedel som förpackats om enligt 15 a § får märkas om 
med senare bäst före-dag eller sista förbrukningsdag endast om det genomgår en 
behandling som förlänger hållbarheten. Om livsmedlet djupfryses måste detta 
ske innan livsmedlet kommit till en anläggning som saluhåller det 
färdigförpackade livsmedlet direkt till enskilda konsumenter. (LIVSFS 2008:15) 

Förbud mot ommärkning med nytt datum av storförpackningar 
16 §  Förpackningar som är avsedda för livsmedelsindustrin eller detaljhandeln 
och som inte är färdigförpackade för att saluhållas till enskilda konsumenter får 
inte märkas om med senare datum. (LIVSFS 2008:15)  
 
17 §  har upphävts genom (LIVSFS 2011:8) 

Varmluftstorkning 
18 §  Vid varmluftstorkning eller rostning av livsmedel ska luften värmas upp 
med indirekt teknik genom värmeväxling eller med elvärme. 
 Varmluftstorkning av spannmål eller skorpor eller rostning av kaffe får dock 
ske med direkt teknik om naturgas, stadsgas eller gasol används som bränsle. 

Bulktransporter med fartyg av råsocker 
19 §  Genom kapitel IV, punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 
fastställs särskilda krav avseende bulktransporter av livsmedel i flytande form 
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eller i form av granulat eller pulver. Undantag från de bestämmelserna gäller i 
vissa fall för bulktransport med fartyg av råsocker enligt bilaga 3. 

Vegetabilier 
Stenmurklor 
20 §  Stenmurklor får släppas ut på marknaden direkt till enskilda konsumenter 
endast om de förvällts enligt vedertagna metoder.  
 Första stycket gäller oavsett om utsläppandet omfattas av förordning (EG) nr 
852/2004 eller inte. (LIVSFS 2016:5) 

Producenter som levererar små mängder groddar 
21 §  Producenters direkta leveranser enligt artikel 1.2 c i förordning (EG) nr 
852/2004 av små mängder groddar 
− till konsumenter eller  
− till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar groddarna direkt till 

konsumenter ska uppfylla kraven i bilaga I i den förordningen. 

Animaliska livsmedel 
Detaljhandelsanläggningar som levererar livsmedel av animaliskt ursprung 
till andra detaljhandelsanläggningar 
22 §  Förordning (EG) nr 853/2004 ska inte tillämpas på sådana leveranser som 
anges i artikel 1.5 b ii) i den förordningen, för leverans som är  
− marginell, 
− av lokal karaktär och 
− begränsad. 

Kött 
23 §  har upphävts genom (LIVSFS 2019:6) 
 
24 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 

Strövrenslakt 
25 §  Föreskrifter om var renskötsel får bedrivas finns i rennäringslagen 
(1971:437). 
 Renar som befinner sig på vinterbetesmark under perioden 1 maj till och med 
30 september och som av praktiska skäl inte kan samlas ihop, får avlivas på 
platsen utan att dessförinnan ha besiktigats. I sådana fall gäller bilaga III, avsnitt 
III, punkt 3 c, d, g, h och i i förordning (EG) nr 853/2004.  
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Utomhustorkat renkött 
26 §  Konstruktioner i vilka renkött torkas är undantagna från de särskilda 
reglerna för lokaler i kapitel II, punkt 1 a–e i bilaga II till förordning (EG) nr 
852/2004. (LIVSFS 2016:5) 

Snarad ripa 
27 §  Ripor som fångats genom jaktmetoden snarning omfattas inte av de 
särskilda krav på hantering av småvilt som anges i bilaga III, avsnitt IV, kapitel 
III, punkterna 1, 2, 5 och 6 i förordning (EG) nr 853/2004. Undantaget från 
punkten 5 gäller dock endast i det fall fåglar levereras in till en 
vilthanteringsanläggning i fryst tillstånd, och avsikten är att därefter släppa ut 
dem på marknaden frysta, oplockade och ourtagna. 

Kron- och dovhjort  
28 §  Med undantag från bestämmelserna i avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a i 
bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska inälvor och skalle utom horn av 
kron- och dovhjort alltid åtfölja kroppen till en vilthanteringsanläggning om 
djuren kommer från hägn som inte är friförklarade avseende tuberkulos enligt 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:25) om smittskyddsmässiga 
villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och 
hästdjur i sambete med hjort i hägn. (LIVSFS 2016:5) 
 
29 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
 
30 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 

Särskilda salmonellakriterier  
30 a §  Vid tillämpning av processhygienkriterierna för livsmedelskategorierna i 
kapitel 2.1 punkterna 2.1.3, 2.1.4 och 2.1.5 i bilaga I till kommissionens 
förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska 
kriterier för livsmedel ska värdet på c (antalet positiva prover) för slaktkroppar 
från djur av svenskt ursprung vara lika med noll.  
 Vad som föreskrivs om värdet på c i första stycket gäller inte slaktkroppar av 
får med påvisad förekomst av Salmonella diarizonae serotyp 61:(k):1,5(7). 
(LIVSFS 2014:3) 
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30 b §  Färskt kött från slaktkroppar  med påvisad förekomst av salmonella är 
inte säkert. Sådant kött får endast släppas ut på marknaden till en 
köttproduktanläggning.  
 Vad som föreskrivs i första stycket gäller dock inte färskt kött av får med 
påvisad förekomst av Salmonella diarizonae serotyp 61:(k):1,5(7). 
(LIVSFS 2014:3) 

Levande musslor 
31 §  En kopia av den registreringshandling som enligt avsnitt VII, kapitel I, 
punkten 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska åtfölja ett parti 
levande musslor vid förflyttning ska sändas till Livsmedelsverket. 
(LIVSFS 2016:5) 

 
32 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
 
33 §  har upphävts genom (LIVSFS 2019:6) 

Särskilda hälsokontroller vid upptagning och beredning av kammusslor med 
förhöjda halter av amnesic shellfish poison (ASP) 
34 §  Upptagning av musslor av arterna Pecten maximus och Pecten jacobaeus 
med en koncentration av domorinsyra (DA) i hela kroppen som överstiger den 
högsta tillåtna halten enligt avsnitt VII, kapitel V, punkt 2 b i bilaga III till 
förordning (EG) nr 853/2004, men som är lägre än 250 mg/kg får ändå företas 
om kraven för upptagning, transport, beredning, registreringshandling, analys 
och destruktion av musslor som framgår av bilaga 4 är uppfyllda. 
(LIVSFS 2016:5) 
 
35 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 

Mjölk 
36 §  Mjölk eller grädde får endast släppas ut på marknaden för direkt 
konsumtion om den har 

1. pastöriserats eller genomgått ultrahög temperaturbehandling som utförts i 
enlighet med de processkriterier som framgår av bestämmelserna i avsnitt IX, 
kapitel II, II, 1 punkterna a eller b i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, 
eller 

2. genomgått andra behandlingar med motsvarande effekt. (LIVSFS 2016:5) 
 
37 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
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Fäbodar  
37 a §  Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet på en fäbod med 
traditionella metoder får leverera små mängder mjölkprodukter från denna 
verksamhet direkt till konsumenter. Dessa leveranser behöver inte uppfylla 
kraven i kapitel I, punkterna 2 b, 3 och 4 samt kapitel II i bilaga II till förordning 
(EG) nr 852/2004. Livsmedelsföretagaren ska dock  
− genom dokumenterade särskilda rutiner visa hur syftet med de ovan angivna 

kraven i förordning (EG) nr 852/2004 tillgodoses, och  
− visa att kraven i kapitel III i bilaga II till den förordningen är uppfyllda. 

(LIVSFS 2016:5) 
 
37 b §  Obehandlad mjölk för framställning på fäbod av fäbodost som lagrats 
minst 60 dagar behöver inte uppfylla kriterierna i avsnitt IX i bilaga III till 
förordning (EG) nr 853/2004 avseende antal bakterier och somatiskt celltal. 
Detsamma gäller mjölkprodukter som erhållits i samband med tillverkning av 
sådan ost som används för framställning på fäbod av fäbodsmör och 
meseprodukter. Livsmedelsföretagaren ska dock genom dokumenterade 
särskilda rutiner, som innefattar kontroll av individuella celltal med CMT 
(California Mastitis Test) i besättningen, visa hur syftet med kraven i förordning 
(EG) nr 853/2004 tillgodoses. (LIVSFS 2016:5) 

Ägg 
38 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
 
39 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 

Regler som kompletterar handelsnormer för ägg 
40 §  Bestämmelser om hönsägg finns i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och i kommissionens 
förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter 
för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg. 
 Kraven i förordning (EG) nr 1308/2013 behöver inte uppfyllas för ägg som 
säljs direkt till  

1. konsumenter vid produktionsanläggningen, och  
2. konsumenter i det län där produktionsanläggningen är belägen, eller i ett 

därtill angränsande län. 
 En äggproducent som har fler är femtio värphöns ska dock märka de ägg som 
säljs till konsumenter enligt andra stycket 2 punkten med producentkoden. 
Äggproducenter som inte har fler än 50 värphöns är undantagna även från kravet 
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att märka äggen, under förutsättning att producentens namn och adress anges på 
försäljningsstället. (LIVSFS 2016:5) 
 
41 §  Den producentkod som ägg av klass A och B ska märkas med enligt del 
VI, III, punkt 1 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1308/2013 ska bestå av 
följande uppgifter i angiven ordning:  

a) kod för produktionsmetoden:  
 1 = frigående utomhus,  
 2 = frigående inomhus, 
 3 = burhöns,  
 0 = ekologisk produktion,  

b) landskod, för Sverige: SE, 
c) det individuella nummer som Livsmedelsverket tilldelat sådana 

värphönsanläggningar som registrerats av Jordbruksverket, eller det individuella 
nummer som Livsmedelsverket efter ansökan tilldelat en värphönsanläggning 
som har en total kapacitet understigande 350 värphöns, 

d) stallnummer som föregås av ett bindestreck. (Detta nummer är en frivillig 
uppgift), 
 Övriga frivilliga märkningsuppgifter ska anges tydligt avskilda från det 
särskiljande numret.  
 Ägg av klass B behöver inte märkas med producentkod eller annan symbol 
när de saluförs inom landet. (LIVSFS 2016:5) 
 
42 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 
 
43 §  har upphävts genom (LIVSFS 2016:5) 

Leveranser av små mängder animaliska primärprodukter och visst slags 
kött till konsumenter och till lokala detaljhandelsanläggningar  
44 §  I 45–81 §§ finns bestämmelser om 

1. primärproducenters leveranser till konsumenter eller lokala detaljhandels-
anläggningar av små mängder animaliska primärprodukter, som enligt artikel 
1.2 c i förordning (EG) nr 852/2004 och artikel 1.3 c i förordning (EG) nr 
853/2004 är undantagna från tillämpningsområdet för dessa förordningar, 

2. producenters leveranser till konsumenter eller lokala detaljhandelsan-
läggningar av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktats på 
gården, som enligt artikel 1.3 d i förordning (EG) nr 853/2004 är undantagna 
från tillämpningsområdet för den förordningen, och 

3. jägares leveranser till konsumenter eller lokala detaljhandelsanläggningar 
av små mängder frilevande vilt eller kött från frilevande vilt, som enligt artikel 
1.3 e i förordning (EG) nr 853/2004 är undantagna från tillämpningsområdet för 
den förordningen. (LIVSFS 2016:5) 
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45 §  Föreskrifterna i 46–81 §§ gäller, med undantag för 59–64 §§ endast för 
leveranser från producenter som är livsmedelsföretagare. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder primärprodukter av fisk och kräftdjur 
Hygienkrav 
46 §  Vid leverans av små mängder primärprodukter av fisk eller kräftdjur direkt 
till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar ska de relevanta 
allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004 och de 
särskilda hygienkraven i avsnitt VIII, kapitel V, punkterna A och D i bilaga III 
till förordning (EG) nr 853/2004 vara uppfyllda. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder 
47 §  Med små mängder primärprodukter av fisk eller kräftdjur avses  

1. högst 15 000 kilogram hel fisk per år från fiskodlingar, dock högst 300 
kilogram per vecka, 

2. fisk från fiskefartyg motsvarande högst 15 000 kilogram hel fisk per år, 
dock högst 300 kilogram per vecka, och 

3. högst 5 000 kilogram kräftdjur per år, dock högst 100 kilogram per vecka. 
(LIVSFS 2016:5) 

Lokala detaljhandelsanläggningar  
48 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 46 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter, och som ligger  
1. i det län till vilket primärproduktionsområdet hör, eller i ett därtill 
angränsande län, eller  
2. i det län där fiskefartyget är registrerat eller i ett därtill angränsande län. 
(LIVSFS 2016:5) 

Små mängder honung  
Hygienkrav 
49 §  Vid leverans av små mängder honung och andra primärprodukter från en 
biodling direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar ska de 
relevanta allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 
852/2004 vara uppfyllda. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder 
50 §  Med små mängder honung och andra primärprodukter från en biodling 
avses sammantaget högst 1 000 kilogram per år. (LIVSFS 2016:5) 
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Lokala detaljhandelsanläggningar 
51 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 49 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter, och som ligger i det län där 
produktionsanläggningen är belägen, eller i ett därtill angränsande län. 
(LIVSFS 2016:5) 

Dokumentation  
52 §  Producenten ska löpande dokumentera  

1. det totala antalet skördade kupor, 
2. den totala produktionsmängden, 
3. den mängd produkter som har levererats direkt till konsumenter, och 
4. datum för leveransen. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder ägg 
Hygienkrav  
53 §  De relevanta allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) 
nr 852/2004 och de särskilda hygienkraven i avsnitt X kapitel I i bilaga III till 
förordning (EG) nr 853/2004 ska vara uppfyllda vid leverans av små mängder 

1. ägg till konsumenter, och 
2. ägg från andra fjäderfän än värphöns till lokala detaljhandelsanläggningar. 

(LIVSFS 2016:5) 

Små mängder   
54 §  Med små mängder ägg avses den årliga produktionen av ägg från högst 
350 fjäderfän. (LIVSFS 2016:5) 

Lokala detaljhandelsanläggningar 
55 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 53 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter och som ligger i det län där 
produktionsanläggningen är belägen, eller i ett därtill angränsande län. 
(LIVSFS 2016:5) 

Information till konsumenter 
56 §  Vid leverans av små mängder ägg direkt till konsumenter ska producenten, 
utöver de krav som följer av 40 §, upplysa konsumenterna om äggens bäst före-
dag. (LIVSFS 2016:5) 
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Dokumentation 
57 §  Producenten ska löpande dokumentera 

1. antalet fjäderfän som hålls för äggproduktion,  
2. den totala mängden producerade ägg, samt 
3. mängden ägg som har levererats direkt till konsumenter och datum för 

leveransen. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder kött av fjäderfä och hardjur 
58 §  En producent får årligen leverera kött av sammanlagt högst 10 000 
fjäderfän och hardjur som slaktats på producentens anläggning direkt till 
konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar som levererar köttet direkt till 
konsumenter. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder frilevande vilt och kött av vilt 
Små mängder primärprodukter av småvilt 
59 §  En jägare får årligen leverera högst 10 000 småvilt direkt till konsumenter 
eller till detaljhandelsanläggningar som levererar viltet direkt till konsumenter. 
(LIVSFS 2016:5) 

Små mängder kött av småvilt 
60 §  En jägare får årligen leverera kött av högst 1 000 småvilt direkt till 
konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar som levererar köttet direkt till 
konsumenter. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder primärprodukter av storvilt 
61 §  Bestämmelserna i förordning (EG) nr 852/2004 och förordning (EG) nr 
853/2004 ska tillämpas på jägares leveranser av små mängder vilt av  

1. björn, vildsvin och andra vilda djur som är mottagliga för trikinos, och 
2. kron- och dovhjort från hägn som inte är friförklarade avseende tuberkulos 

enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:25) om smittskydds-
mässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur 
och hästdjur i sambete med hjort i hägn. (LIVSFS 2016:5) 
 
62 §  En jägare får, för sådana leveranser av storvilt som inte omfattas av 61 §, 
årligen leverera sammanlagt högst 25 enheter primärprodukter av storvilt direkt 
till konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar som levererar viltet direkt 
till konsumenter.  
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 En enhet motsvaras av en vuxen älg. För övrigt storvilt och kalv av storvilt 
ska en mängdomräkning enligt följande tabell tillämpas. Med kalv avses ett djur 
som är yngre än 12 månader. (LIVSFS 2016:5)  

 
Djurslag Älg Kron- och 

dovhjort 
Rådjur 

Vuxet 
djur 

1 0,333 0,1 

Kalv 0,5 0,25 0,1 

Små mänger kött av storvilt 
63 §  Bestämmelserna i förordning (EG) nr 852/2004 och förordning (EG) nr 
853/2004 ska tillämpas på jägares leveranser av små mängder kött av 
 1. björn, vildsvin och andra vilda djur som är mottagliga för trikinos, och  
 2. kron- och dovhjort från hägn som inte är friförklarade avseende tuberkulos 
enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:25) om smittskydds-
mässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur 
och hästdjur i sambete med hjort i hägn. (LIVSFS 2016:5) 
 
64 §  En jägare får, för sådana leveranser av kött av storvilt som inte omfattas av 
63 §, årligen leverera kött motsvarande sammanlagt en enhet storvilt direkt till 
konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar köttet 
direkt till konsumenter.  
 En enhet motsvaras av en vuxen älg. För övrigt storvilt och kalv av storvilt 
ska mängdomräkningstabellen i 62 § tillämpas. Med kalv avses ett djur som är 
yngre än 12 månader. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder levande musslor 
Registrering 
65 §  Producenter som levererar små mängder musslor direkt till konsumenter 
eller till lokala detaljhandelsanläggningar ska anmäla verksamheten till 
länsstyrelsen för särskild registrering. (LIVSFS 2016:5) 

Hygienkrav 
66 §  De relevanta allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) 
nr 852/2004 och de särskilda hygienkraven i avsnitt VII, kapitel II, A, punkterna 
1—2 samt 6 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska vara uppfyllda vid 
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leverans av små mängder musslor direkt till konsumenter eller till lokala 
detaljhandelsanläggningar. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder  
67 §  Med små mängder musslor avses  

1. högst 1 000 kilogram blåmusslor per år, dock högst 20 kilogram per vecka,  
2. högst 400 kilogram ostron per år, dock högst 10 kilogram per vecka, och 
3. högst 100 kilogram hjärtmusslor per år, dock högst 5 kilogram per vecka. 

(LIVSFS 2016:5) 

Lokala detaljhandelsanläggningar 
68 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 66 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter och som ligger i det län till vilket produktions-
området hör, eller i ett därtill angränsande län. (LIVSFS 2016:5) 

Registreringshandling  
69 §  Vid leverans av små mängder musslor till lokala detaljhandelsanläggningar 
ska en registreringshandling medfölja partiet.  
 Handlingen ska innehålla information om  

1. producentens namn, 
2. datum för upptagningen, 
3. produktionsområdets läge, beskrivet så detaljerat som möjligt, 
4. produktionsområdets hygieniska status, 
5. arten av mussla och kvantiteten samt 
6. vem som är mottagare av partiet. 

 Producenten av musslorna ska spara en kopia av registreringshandlingen i ett 
år räknat från tidpunkten för leveransen. Producenten ska därutöver skicka en 
kopia av varje upprättad registreringshandling till Livsmedelsverket. 
(LIVSFS 2016:5) 

Information 
70 §  Vid leverans av musslor ska producenten tydligt informera konsumenten 
eller den mottagande detaljhandelsanläggningen om att musslor ska vara 
levande vid förtäring eller inför tillagning. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder råmjölk  
Hygienkrav 
71 §  I 36 § finns krav på pastörisering eller motsvarande behandling av mjölk. 
Med undantag från den bestämmelsen får små mängder råmjölk (kolostrum) 



14 

 LIVSFS 2022:xx 

levereras direkt till konsumenter vid produktionsanläggningen eller till lokala 
detaljhandelsanläggningar under förutsättning att kraven i andra stycket är 
uppfyllda.  
 Vid leverans av små mängder råmjölk enligt första stycket ska producenten 
uppfylla  

1. de relevanta allmänna hygienkraven i del A i bilaga I till förordning (EG) 
nr 852/2004, och 

2. de särskilda hygienkraven i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 
såvitt avser bestämmelserna i 
− avsnitt IX, kapitel I, II, 
− avsnitt IX, kapitel II, I, punkterna 1.b och 2, samt 
− avsnitt IX, kapitel IV, punkten 1.c. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder 
72 §  Med små mängder råmjölk avses högst 2 500 liter per år. (LIVSFS 2016:5) 

Lokala detaljhandelsanläggningar 
73 §  Med lokala detaljhandelsanläggningar enligt 71 § avses anläggningar som 
levererar direkt till konsumenter, och som ligger i det län där producentens 
anläggning är belägen, eller i ett därtill angränsande län. (LIVSFS 2016:5) 

Information  
74 §  Vid leverans ska producenten genom märkning eller på annat sätt tydligt 
informera konsumenten eller den mottagande detaljhandelsanläggningen om att 
råmjölk ska värmebehandlas före konsumtion. (LIVSFS 2016:5) 

Dokumentation  
75 §  Producenten ska löpande dokumentera den totala mängden råmjölk som 
levererats direkt till konsumenter eller detaljhandelsanläggningar. 
(LIVSFS 2016:5) 

Små mängder opastöriserad mjölk 
Särskild registrering 
76 §  Producenter som avser att leverera små mängder opastöriserad mjölk 
direkt till konsumenter ska anmäla verksamheten till länsstyrelsen för särskild 
registrering. (LIVSFS 2016:5) 
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Hygienkrav  
77 §  I 36 § finns krav på pastörisering eller motsvarande behandling av mjölk. 
Med undantag från den bestämmelsen får små mängder opastöriserad mjölk 
levereras direkt till konsumenter vid produktionsanläggningen under 
förutsättning att kraven i andra stycket är uppfyllda. 
 Vid leverans av små mängder opastöriserad mjölk enligt första stycket ska 
producenten uppfylla  

1. de allmänna hygienkraven i del A, punkterna 2–4 och 6–8 i bilaga I till 
förordning (EG) nr 852/2004 och 

2. de särskilda hygienkraven i avsnitt IX, kapitel I, del I, punkterna 3–4 samt 
del II och III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004. 
 En producent som bedriver verksamhet vid en fäbod behöver inte uppfylla 
kriterierna gällande antal bakterier och somatiska celltal som anges i avsnitt IX, 
kapitel I, del III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004. Producenten ska 
dock genom dokumenterade särskilda rutiner som innefattar kontroll av 
individuella celltal med CMT (California Mastitis Test) i besättningen visa hur 
syftet med kraven i förordning (EG) nr 853/2004 tillgodoses. (LIVSFS 2016:5) 

Små mängder 
78 §  Med små mängder opastöriserad mjölk avses högst 70 liter per vecka. 
(LIVSFS 2016:5) 

Överlåtelse 
79 §  Opastöriserad mjölk får enbart levereras direkt till konsument vid 
producentens produktionsanläggning och ska tappas upp i en behållare i 
samband med leveransen till konsumenten. (LIVSFS 2016:5) 

Information 
80 §  Vid leverans av små mängder opastöriserad mjölk ska producenten 
överlämna skriftlig information till konsumenten med 

1. upplysning om att mjölken är opastöriserad och därför kan innehålla 
hälsofarliga bakterier, 

2. rekommendation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som 
genomgår en värmebehandling innan konsumtion,  

3. upplysning om att det är särskilt viktigt att barn och personer med nedsatt 
immunförsvar inte konsumerar mjölken utan föregående värmebehandling, samt  

4. anvisning om hur mjölken ska förvaras. (LIVSFS 2016:5) 
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Dokumentation 
81 §  Producenten ska för varje leverans direkt till konsument löpande 
dokumentera datum och mängd levererad opastöriserad mjölk. (LIVSFS 2016:5) 

Övriga bestämmelser 
82 §  Livsmedelsverket kan medge dispens från dessa föreskrifter. 
(LIVSFS 2016:5) 
___________________ 

Övergångsbestämmelser 
 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2005:20), med undantag för 36 §, träder i kraft 
den 1 januari 2006. 36 § träder i kraft den dag detta beslutas särskilt13. 
 
 Följande ska gälla för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2006.  

1. Anläggningar som omfattas av krav på godkännande enligt 5 § och där 
verksamheten enligt nuvarande bestämmelser bedrivs i en godkänd livs-
medelslokal: 
Anläggningarna får fortsätta sin verksamhet till dess att kontroll-
myndigheten har prövat om den anläggning som lokalen ingår i kan god-
kännas, eller beslutat annat i fråga om verksamheten.   

2. Anläggningar som omfattas av krav på godkännande enligt 5 § och där 
verksamheten enligt nuvarande bestämmelser bedrivs på annat ställe än i 
en livsmedelslokal med tillstånd enligt 16 § livsmedelsförordningen 
(1971:807) som meddelats före den 1 januari 2006:  
Tillståndet får utgöra underlag för godkännande av kontrollmyndigheten, 
under förutsättning att de uppgifter som ska lämnas enligt 9 § framgår av 
tillståndet. 
Verksamheten får fortsätta att bedrivas till dess att kontrollmyndigheten 
har prövat om anläggningen kan godkännas, eller beslutat annat i fråga 
om verksamheten. 

3. Anläggningar som omfattas av krav på registrering enligt 6 eller 7 § eller 
enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 och där verksamheten 
enligt nuvarande bestämmelser bedrivs i en godkänd livsmedelslokal:  
Lokalgodkännandet får utgöra underlag för registreringen hos kontroll-
myndigheten utan att särskild anmälan gjorts enligt 11 §, under förut-
sättning att de uppgifter som ska lämnas enligt 12 § framgår av lokalgod-
kännandet. 

                                           
13 36 § trädde i kraft den 13 januari 2006 (LIVSFS 2006:2). 
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4. Anläggningar som omfattas av krav på registrering enligt 6 eller 7 § eller 
enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 och som bedrivs på annat 
ställe än i en livsmedelslokal med tillstånd enligt 16 § livsmedelsförord-
ningen (1971:807) som meddelats före den 1 januari 2006:  
Tillståndet får utgöra underlag för registrering hos kontrollmyndigheten 
utan att anmälan gjorts enligt 11 §, under förutsättning att de uppgifter 
som ska lämnas enligt 12 § framgår av tillståndet. 

5. Primärproducenter som den 1 januari 2006 är registrerade hos den lokala 
kontrollmyndigheten på grund av krav i annan lagstiftning än livsmedels-
lagstiftningen: 
Sådana registeruppgifter får utgöra underlag för registrering utan att 
anmälan gjorts enligt 6 § eller enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 
852/2004, under förutsättning att de uppgifter som ska lämnas enligt 12 § 
framgår av den andra registreringen. 

_________ 
 
Övergångsbestämmelser (LIVSFS 2009:5) 

1. 9 §, 11 a §, 12 § och 13 § andra stycket träder i kraft den dag dessa före-
skrifter utkommer från trycket och övriga delar den 1 december 2009. 

2. Ett godkännande som meddelats med stöd av den nu upphävda 5 § anses 
som en registrering enligt de nya föreskrifterna. 
 En ansökan om godkännande enligt den nu upphävda 5 § som inte lett till 
beslut av kontrollmyndigheten före den 1 december 2009 anses som en anmälan 
för registrering enligt de nya föreskrifterna. Fyraveckorsperioden     i 13 § första 
stycket ska i dessa fall räknas från den 1 december 2009. För anmälningar för 
registrering som getts in till kontrollmyndigheten före den   1 december 2009 
ska den äldre lydelsen av 13 § första stycket tillämpas. 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 
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Bilaga 1 
(till LIVSFS 2005:20) 

har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
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Bilaga 2 
(till LIVSFS 2005:20) 

har upphävts genom (LIVSFS 2022:xx) 
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Bilaga 3 
(till LIVSFS 2005:20) 

 

Bulktransport med fartyg av råsocker som ska genomgå en 
raffineringsprocess 
 Bulktransport med fartyg av råsocker får ske i tankar som inte uteslutande 
används för livsmedelstransport om följande krav är uppfyllda: 

1. Vid transport av råsocker som först efter en fullständig och effektiv 
raffineringsprocess är avsett som livsmedel ska 
a) tankar före lastning effektivt rengöras för att avlägsna rester av före-

gående last och andra föroreningar,  
b) det gods som transporteras i den transport som omedelbart föregår rå-

sockertransporten inte ha varit i flytande form i bulklast. 
2. Den livsmedelsföretagare som bär ansvar för sjötransport av råsocker ska 

tillhandahålla dokumentation som i detalj redogör för den last som direkt 
föregående transporterats i den berörda tanken, samt för typ och 
effektivitet av den rengöring som utfördes före transport av råsocker. 

3. Dokumentationen ska medfölja godset under hela transporten till 
raffinaderiet där en kopia av den ska finnas. Dokumentationen ska märkas 
tydligt med permanent skrift på ett eller flera av gemenskapens språk. 
”Denna produkt ska raffineras innan den används som livsmedel.” 
Dokumentationen ska på begäran överlämnas till kontrollmyndigheten. 

4. Råsocker som har transporterats till sjöss i tankar som inte uteslutande är 
avsedda för livsmedelstransport ska genomgå en fullständig och effektiv 
raffineringsprocess innan det får anses lämpligt som livsmedel. 

5. De livsmedelsföretagare som bär ansvaret för transport ska betrakta den 
rengöring som ägt rum före lastningen av råsockret som en kritisk 
styrpunkt i överensstämmelse med artikel 5 i förordning (EG) nr 
852/2004. De livsmedelsföretagare som svarar för raffinering ska beakta 
typen av den föregående lasten när det gäller det raffinerade sockrets 
livsmedelssäkerhet och oskadlighet. (LIVSFS 2022:xx) 
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Bilaga 4 
(till LIVSFS 2005:20) 

 

Särskilda hälsokontroller vid upptagning och beredning av 
kammusslor med förhöjda halter av amnesic shellfish poison 
(ASP) 
 

1. –  
2. En begränsad upptagning av musslor med en DA-koncentration i hela 

kroppen som överstiger 20 mg/kg får inledas om två på varandra följande 
prover som tagits inom en period på 1–7 dagar visar att DA-
koncentrationen i hela musslan är lägre än 250 mg/kg, och att DA-
koncentrationen i de delar som är avsedda som livsmedel, vilka ska 
analyseras för sig, är lägre än 4,6 mg/kg. Analyserna av hela kroppar ska 
göras på ett homogenat av 10 musslor. Analysen av ätbara delar ska göras 
på ett homogenat av 10 individuella delar. 

3. Kontrollmyndigheten bestämmer varifrån stickprov ska tas för att se till 
att musslorna uppfyller parametrarna i punkt 2 ovan. När upptagning är 
tillåten, ska stickprov tas minst en gång i veckan för DA-analys av 
musslorna (analys av hela kroppen och av adduktorer och gonader 
separat). Upptagningen får fortsätta om resultaten uppfyller de krav som 
anges i punkt 2. 

4. Musslorna ska transporteras i behållare eller fordon som förseglats under 
överinseende av kontrollmyndigheten och föras direkt från 
produktionsområdet till en godkänd anläggning med tillstånd av kontroll-
myndigheten att utföra den särskilda beredningen av dessa musslor, som 
innebär fullständigt avlägsnande av hepatopankreas, inälvor eller andra 
förorenade delar som inte uppfyller kraven i  
punkt 2.  

5. Musslorna ska åtföljas av en registreringshandling enligt avsnitt VII, 
kapitel 1i förordning (EG) nr 853/2004, som för varje parti utfärdas av 
kontrollmyndigheten och med uppgifter om de anatomiska delar av 
musslorna som får beredas till livsmedel. Permanenta transporttillstånd 
godtas inte. 

6. Efter fullständigt avlägsnande av hepatopankreas, inälvor och andra 
smittade delar, får adduktorer eller gonader som är avsedda som livs-
medel, inte innehålla en ASP-halt överstigande 20 mg DA per kg 
analyserat med HPLC-teknik. 

7. Varje parti av slutprodukten ska testas av anläggningen som är godkänd 
att utföra den särskilda beredningen. Om DA-halten i något prov, enligt 
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definitionen i punkt 2, överstiger 20 mg DA per kg måste hela partiet 
förstöras under överinseende av kontrollmyndigheten. 

8. Om gränsvärdet för hepatopankreas, inälvor och andra delar som 
föreskrivs i punkt 2 överskrids (liksom slutprodukter i vilka gränsvärdena 
på 20 mg DA per kg överskrids) ska dessa förstöras under överinseende 
av kontrollmyndigheten.  

 Producenten ska underrätta kontrollmyndigheten om alla resultat där halten 
ASP i blötdjurens ätbara del (hela kroppen eller varje ätbar del separat) 
överstiger 20 mg DA per kg analyserat med HPLC-teknik. (LIVSFS 2019:6) 
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 LIVSFS 2022:xx 

Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 

 

 
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig 
kontroll av livsmedel; 

LIVSFS 2022:xx 
(H 4:5) 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
 

beslutade Klicka här för att ange datum.. 

Med stöd av 17 c och 30 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver 
Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) 
om offentlig kontroll av livsmedel1 

dels att 3, 3 a, 12, 14–16, 17 a och 18 a §§ och bilagan ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 2, 3 a, 4, 12, 14 och 18 §§ ska utgå, 
dels att 3 b § och rubriken närmast före 3 b § ska ha följande lydelse. 
 

Kontroll av anläggningar med mobil verksamhet 
3 b §2  Kontrollmyndigheten ska lämna uppgifter om genomförda kontroller av 
anläggningar med mobil verksamhet till den myndighet som registrerat eller 
godkänt anläggningen, om den är registrerad eller godkänd i Sverige. 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 

                                           
1 Föreskrifterna omtryckta LIVSFS 2011:6. 
Senaste lydelse av bilagan LIVSFS 2020:3. 
2 Senaste lydelse 2019:10. 



 LIVSFS 2022:xx 

Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 

 

 
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och 
tuggtobak; 

LIVSFS 2022:xx 
(H 175:3) 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
 

beslutade Klicka här för att ange datum.. 

Med stöd av 5, 17 och 31 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver 
Livsmedelsverket att det i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om 
snus och tuggtobak ska införas fem nya paragrafer, 9 a–9 e §§, och närmast före 
9 a, 9 d och 9 e §§ nya rubriker av följande lydelse. 
 

Registrering 
9 a §  En verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i ett led i produktions- 
eller bearbetningskedjan för snus eller tuggtobak ska skriftligen anmäla sina 
anläggningar för registrering till den myndighet som är behörig att registrera 
anläggningarna enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813). 
 
9 b §  En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla följande. 

1. Namn och kontaktuppgifter. 
2. Organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller, om 

sådana uppgifter saknas för den som är etablerad i ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), motsvarande 
identifieringsuppgifter. 

3. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas. 
4. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. 
5. I förekommande fall uppgift om hur länge verksamheten kommer att 

bedrivas. 
 Verksamhetsutövaren ska på begäran även lämna de kompletterande uppgifter 
som behövs för handläggningen av anmälan.  
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9 c §  Verksamheten vid en anläggning som ska anmälas för registrering får 
påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. Verksamheten får 
dock påbörjas två veckor efter att anmälan kommit in till myndigheten, även om 
myndigheten ännu inte har registrerat anläggningen. 

Uppgiftsskyldighet 
9 d §  En verksamhetsutövare ska se till att myndigheten alltid har aktuell 
information om dennes anläggningar, bland annat genom att underrätta 
myndigheten om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av 
befintliga anläggningar. 

Avregistrering 
9 e §  Om det vid en registrerad anläggning inte bedrivs sådan verksamhet som 
ska anmälas för registrering enligt 9 a § får myndigheten avregistrera 
anläggningen. 
 
 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 
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1. Sammanfattning 

Livsmedelsverket föreslår att de regler som gäller för registrering och 
godkännande av livsmedelsanläggningar och dricksvattenanläggningar som finns i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien samt 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel flyttas till egna föreskrifter 
om registrering och godkännande. Förslaget innefattar redaktionella ändringar och 
mindre materiella ändringar.  
 
Ändringarna består i huvudsak av följande. Strukturen i föreskrifterna ändras. 
Kraven avseende innehållet i anmälningar för registrering och ansökningar om 
godkännande justeras något och kravet på underskrift av anmälan respektive 
ansökan tas bort. Begreppsanvändningen likriktas genom att begreppet 
anläggning med mobil verksamhet används i samtliga sammanhang där mobila 
anläggningar eller anläggningar med mobil verksamhet används idag. Det läggs 
till två nya paragrafer enligt vilka myndigheter får avregistrera en anläggning där 
verksamhet inte bedrivs eller återkalla ett godkännande eller relevanta delar av det 
om verksamheten som anläggningen har godkänts för helt eller delvis inte bedrivs. 
 
De regler som gäller registrering av anläggningar vid vilka beredning, behandling 
eller bearbetning av snus eller tuggtobak bedrivs föreslås placeras i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak, för att 
hålla de regler som gäller sådana produkter och berörda verksamhetsutövare 
samlade.  
 
Livsmedelsverket föreslår vidare att följande paragrafer upphävs eller justeras: 

- 14 § LIVSFS 2005:20 är en upplysningsbestämmelse om vissa 
författningar som gäller livsmedelsinformation. Paragrafen har ingen 
rättsverkan varför paragrafen upphävs. 

- 19 § och bilagorna 1–3 till LIVSFS 2005:20 om bulktransporter är delvis 
en dubbelreglering av direkt tillämpliga EU-förordningar. Delar av 
paragrafen samt bilagorna 1 och 2 upphävs. I de delar som ska vara kvar 
görs endast språkliga justeringar. Någon ändring i sak är inte avsedd. 

- 3 a § och bilagan till LIVSFS 2005:21 om tidsfrister i handläggningen av 
vissa ärenden bedöms till viss del gå utöver vad som krävs enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 
inre marknaden (tjänstedirektivet). Dessa delar upphävs. I de delar 
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bestämmelsen ska kvarstå flyttas den till de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande. 

- 12 § LIVSFS 2005:21 om aktivitetsmätning avseende cesium-137 i renkött 
hänvisar till ett upphävt kontrollprogram och paragrafen är därmed inte 
längre aktuell att tillämpa. Paragrafen upphävs. 

- 14 § LIVSFS 2005:21 är en upplysningsbestämmelse om att de metoder 
som ska användas vid viss analys och provning av obehandlad och 
värmebehandlad mjölk anvisas i ett beslut av kommissionen. Det beslut 
som det hänvisas till är inte längre aktuellt att använda i 
livsmedelskontrollen. Paragrafen upphävs. 

- 15 och 16 §§ LIVSFS 2005:21 gäller vissa aspekter av 
kontrollmyndigheters hantering av prover uttagna för mikrobiologiska 
undersökningar. Paragraferna stämmer innehållsmässigt inte överens med 
gällande EU-vägledning eller ISO-standard. De striktare reglerna i 
paragraferna, jämfört med de metoder som framgår av vägledningen och 
ISO-standarden, bedöms inte ge säkrare analysresultat. Paragraferna ska 
därför upphävas. 

- 17 a och 18 a §§ LIVSFS 2005:21 gäller dricksvatten och ska därför 
överföras till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:xx) om 
dricksvatten (de nya dricksvattenföreskrifterna). Paragraferna upphävs.  

 
2. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå 

Föreskrifterna LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21 har ändrats vid ett flertal 
tillfällen och är i behov av en större översyn där såväl innehåll som struktur ses 
över. Föreskrifterna har ett brett tillämpningsområde och omfattar många 
paragrafer. För att underlätta arbetet bör översynen av föreskrifterna genomföras 
stegvis. Följande har bedömts lämpligt att hantera i ett första steg: 

- ta fram nya föreskrifter där bestämmelser om registrering och 
godkännande samlas, 

- placera bestämmelser som gäller verksamhetsutövare som bedriver 
verksamhet i ett led i produktions- eller bearbetningskedjan för snus eller 
tuggtobak i föreskrifter som i övrigt handlar om sådana produkter, och 

- upphäva och ändra paragrafer i LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21 
som inte längre är aktuella att tillämpa, i behov av justering eller som 
flyttas till andra föreskrifter. 
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3. Förslag på nya föreskrifter om registrering och godkännande 

Nationella bestämmelser om registrering och godkännande finns för närvarande i 
huvudsak i LIVSFS 2005:20. Dessa föreskrifter har en brett tillämpningsområde 
och omfattar många paragrafer. Det finns även några bestämmelser om 
registrering och godkännande i LIVSFS 2005:21. Det bedöms skapa en bättre 
struktur och överblickbarhet om alla bestämmelser som gäller registrering och 
godkännande flyttas till egna föreskrifter.  
 

3.1  Begrepp i föreskrifterna 

Begreppet ”Anläggningar med mobil verksamhet” 
I LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21 används begreppen mobila anläggningar 
och anläggningar med mobil verksamhet. Flera av de bestämmelser som avser 
sådana anläggningar bör överföras till de nya föreskrifterna om registrering och 
godkännande. Det finns behov av att likrikta begreppsanvändningen där 
begreppen är avsedda att användas synonymt. 
 
 I 13 § andra stycket LIVSFS 2005:20 samt 3 och 3 b §§ LIVSFS 2005:21 finns 
bestämmelser som avser verksamhet som bedrivs i mobila anläggningar. Av 
11 a § LIVSFS 2005:20 framgår till vilken kontrollmyndighet anmälan för 
registrering ska ske vad gäller anläggningar med mobil verksamhet.  
 
Inte något av de aktuella begreppen har närmare definierats. Begreppet 
anläggning används dock med samma innebörd som begreppet används i 
livsmedelslagen (2006:804). Av 2 § punkten 2 livsmedelslagen följer att i lagen 
betyder uttrycket anläggning samma sak som i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. I grunden rör det sig alltså om 
ett EU-rättsligt begrepp, med innebörden varje enhet i ett livsmedelsföretag, se 
artikel 2.1 c i förordning (EG) nr 852/2004. 
 
Det EU-rättsliga anläggningsbegreppet lämnar utrymme för tolkning. Begreppet 
har i Sverige kommit att förstås på sådant vis att verksamheten vid en anläggning 
kan: 
 1. bedrivas varaktigt på en enda geografisk plats,   
 2. i sin helhet flytta runt mellan olika geografiska platser, eller   

3. delvis bedrivas varaktigt på en enda geografisk plats, delvis flytta runt 
mellan olika geografiska platser (en kombination av 1 och 2).  

 



 
LIVSMEDELSVERKET PM  6 (33) 

 
 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    

Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
 

Bestämmelserna om mobila anläggningar och anläggningar med mobil 
verksamhet syftar till att: 

- klargöra till vilken kontrollmyndighet anmälan för registrering ska ske vad 
gäller anläggningar med verksamhet som inte uteslutande bedrivs på en 
enda geografisk plats, 

- skapa förutsättningar för kontrollmyndigheter att på ett enkelt sätt verifiera 
att anläggningar av aktuellt slag anmälts för registrering, och 

- den kontrollmyndighet som registrerat en anläggning får kännedom om 
resultatet av eventuell offentlig kontroll av verksamheten vid anläggningen 
som utförts av annan kontrollmyndighet.  

 
Den nuvarande begreppsanvändningen ger intryck av att mobila anläggningar 
respektive anläggningar med mobil verksamhet utgör olika anläggningsslag.  
Vid beaktande av syftet med bestämmelserna framstår det dock som uppenbart att 
avsikten inte har varit att göra någon sådan åtskillnad. Begreppsanvändningen bör 
därför likriktas. Bägge begreppen avser anläggningar vid vilka verksamhet inte 
bedrivs uteslutande på en enda geografisk plats, det vill säga anläggningar vid 
vilka det bedrivs verksamhet som i någon bemärkelse är mobil.  
 
Av 25 a § livsmedelsförordningen (2006:813) följer att om verksamhet bedrivs i 
en livsmedelsanläggning som tillfälligt befinner sig i en annan kommun än den 
kommun där anläggningen är godkänd eller registrerad, är även den kommun där 
verksamhet tillfälligt bedrivs behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över 
anläggningen. Enligt Livsmedelsverkets bedömning avser bestämmelsen 
behörigheten att utöva offentlig kontroll över anläggningar av det slag som även 
3 § och 13 § andra stycket LIVSFS 2005:20 samt 3 och 3 b §§ LIVSFS 2005:21 
avser, det vill säga anläggningar vid vilka det bedrivs verksamhet som i någon 
bemärkelse är mobil. Som utgångspunkt vore det därför lämpligt att 
begreppsanvändningen i föreskrifterna överensstämde med 
begreppsanvändningen i livsmedelsförordningen. Flera av de aktuella 
föreskriftsbestämmelserna är dock, till skillnad från 25 a § 
livsmedelsförordningen, tillämpliga även då verksamhet inte bedrivs i annan 
kommun än den där anläggningen registrerats. Vidare saknar förordningen en kort 
benämning på anläggningar av aktuellt slag. I valet mellan begreppen mobila 
anläggningar och anläggningar med mobil verksamhet anser verket att det senare 
är att föredra, då begreppet mobila anläggningar kan uppfattas utesluta 
anläggningar som inte i sin helhet är mobila, det vill säga kan förflyttas från plats 
till plats. Mot denna bakgrund anser verket att begreppet anläggningar med mobil 
verksamhet bör användas.  
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Begreppet föreslås användas i 2, 8 och 12 §§ i de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande. Några ändringar i sak är inte avsedda. Innebörden 
av respektive paragraf framgår nedan. 
 
Begreppet ”myndigheten” 
I LIVSFS 2005:20 används begreppet kontrollmyndighet vad gäller den 
myndighet som anmälan för registrering eller ansökan om godkännande ska 
lämnas till. Av 23 § livsmedelsförordningen framgår vilken myndighet som är 
prövningsmyndighet för sådana anmälningar och ansökningar. I 25–29 §§ 
livsmedelsförordningen finns regler om kontrollmyndigheter. Av 25 § första 
stycket framgår att behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är den 
myndighet som prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som 
registrerar en anläggning eller en verksamhet, om inget annat följer av 25 a eller 
26 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land. 
 
Den myndighet som registrerar eller godkänner en anläggning är för det mesta 
även kontrollmyndighet för anläggningen. Det förekommer dock att även andra 
myndigheter kan utöva kontroll. Genom att använda begreppet kontrollmyndighet 
där det i själva verket är den myndighet som avses i 23 § livsmedelsförordningen 
uppstår en viss diskrepans mellan begreppsanvändningen i föreskrifterna och 
livsmedelsförordningen. För att föreskrifterna ska vara i bättre överensstämmelse 
med livsmedelsförordningen bör begreppet myndigheten används i stället för 
kontrollmyndigheten, bortsett från de bestämmelser där det faktiskt är 
kontrollmyndigheten som avses.  
 
Begreppet föreslås användas i 7–10, 13 och 14 §§ i de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande. Några ändringar i sak är inte avsedda. Innebörden 
av respektive paragraf framgår nedan. 
 

3.2  Inledande bestämmelser 

I 1 § anges enligt förslaget vilket tillämpningsområde föreskrifterna gäller för. 
 
I LIVSFS 2005:20 ställs krav vad gäller registrering och godkännande av 
livsmedelsanläggningar. I 7 § LIVSFS 2005:20 ställs även krav på att 
livsmedelsföretagare som bedriver någon av följande verksamheter ska anmäla 
sina anläggningar för registrering: 
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- verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten, eller 

- beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak. 
 

Dricksvatten, fram till den punkt där det når användaren eller tappas på flaska, 
samt snus och tuggtobak är inte livsmedel, men jämställs med livsmedel vid 
tillämpningen av livsmedelslagen, se 3 § livsmedelslagen. Från och med den 1 
januari 2023 kommer även snusliknande produkter jämställas med livsmedel, se 
prop. 2021/22:200. Livsmedelsverket kommer i ett separat föreskriftsarbete 
hantera de ändringar som behöver göras med anledning av att snusliknande 
produkter läggs till i 3 § livsmedelslagen. Ett förslag till nya föreskrifter kommer 
förhoppningsvis att remitteras vid årsskiftet för att föreskrifterna ska kunna träda i 
kraft under 2023. 
 
I arbetet med att se över föreskrifterna har överväganden gjorts om bestämmelser 
om registrering av anläggningar, vid vilken verksamhetsutövaren bedriver 
verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten eller 
beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak, ska vara 
placerade i produktspecifika föreskrifter eller om de även fortsättningsvis ska 
placeras med de generella reglerna om registrering. 
 
Vad gäller dricksvatten görs följande bedömning. Av artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet framgår att livsmedel inbegriper vatten från och med den 
punkt där värdena ska iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG om 
kvaliteten på dricksvatten.1 Av lagtekniska skäl har vatten jämställts med 
livsmedel vid tillämpningen av den nationella livsmedelslagstiftningen från och 
med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där värdena ska iakttas 
enligt artikel 6 i direktiv 98/83/EG, se 3 § livsmedelslagen. Ovanstående innebär, 
något förenklat, att vatten som tas in i ett vattenverk i syfte att användas som 
dricksvatten jämställs med livsmedel fram tills vattnet tappas på flaska eller når 
användaren (tappas ur kranen), då det blir ett livsmedel. Det finns ett nära 
samband mellan vatten som är livsmedel och vatten som endast omfattas av den 
nationella livsmedelslagstiftningen. Bestämmelser om verksamhetsutövares 
anmälan av anläggningar där det bedrivs verksamhet som omfattas av 
                                                 
1 Direktivet har upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 
om kvaliteten på dricksvatten. 
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dricksvattenföreskrifterna (dricksvattenanläggningar) bör därför även 
fortsättningsvis hållas ihop med motsvarande regler som gäller för 
livsmedelsföretagares anläggningar. Bestämmelser om anmälan av 
dricksvattenanläggningar bör därför föras in i de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande. 
 
Vad gäller snus och tuggtobak görs följande bedömning. Snus och tuggtobak 
utgör tobaksprodukter i den mening som avses i rådets direktiv 89/622/EEG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av 
tobaksvaror2 och är därmed enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 inte 
livsmedel. I likhet med vatten jämställs dock snus och tuggtobak av lagtekniska 
skäl med livsmedel vid tillämpningen av den nationella livsmedelslagstiftningen, 
se 3 § livsmedelslagen. Förutom bestämmelser om anmälan för registrering finns 
övriga bestämmelser om snus och tuggtobak i LIVSFS 2012:6. Till skillnad från 
vatten, som vid en viss punkt blir ett livsmedel om det är avsett att förtäras av 
människan, utgör inte snus eller tuggtobak i något skede ett livsmedel. Därtill 
kommer att de verksamhetsutövare som ägnar sig åt sådan beredning, behandling 
eller bearbetning av snus eller tuggtobak som förutsätter anmälan för registrering 
endast i yttersta undantagsfall även är livsmedelsföretagare. Sambandet mellan 
livsmedel och snus eller tuggtobak är inte alls lika nära som det mellan livsmedel 
och vatten som endast omfattas av den nationella livsmedelslagstiftningen. Det 
bedöms vara tydligare för verksamhetsutövare som bedriver verksamhet med 
beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak om de 
bestämmelser som gäller för sådan verksamhet så långt det är möjligt samlas i en 
enda författning. Regler om registrering av anläggningar där verksamheten 
bedrivs ska därför föras in i LIVSFS 2012:6. I avsnitt 4. Förslag på ändringar i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak framgår 
vilka ändringar som föreslås i de föreskrifterna. 
 

3.3  Krav på anmälan för registrering eller ansökan om 
godkännande 

I 2–5 §§ föreslås framgå att anmälan för registrering eller ansökan om 
godkännande ska vara skriftlig, och vad gäller 3 § även krav på anmälan för 
registrering.  

                                                 
2 Direktivet har upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, i 
vilket begreppet tobaksvaror används. 
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Att anmälan för registrering eller ansökan om godkännande av anläggningar ska 
göras framgår av följande artiklar. 

- artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004,  
- artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 

om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung, och  

- artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 om godkännande 
av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004.  

 
Det är medlemsstaterna som ska fastställa närmare förfaranden för sådana 
anmälningar och ansökningar som avses i ovanstående artiklar. För att göra det 
tydligare vilken anmälan/ansökan som avses i respektive paragraf skrivs det ut 
hänvisningar till de rättsakter som reglerar att anmälan/ansökan ska göras.  
 
Av 2 § andra stycket föreslås framgå att den som har en anläggning med mobil 
verksamhet som är registrerad eller godkänd i ett annat land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) inte omfattas av kravet på att anmäla sin 
verksamhet. Detta är en överföring av andra meningen av nuvarande 11 a § 
LIVSFS 2005:20, med vissa språkliga justeringar. Ett tillägg har gjorts att det ska 
vara fråga om en annan medlemsstat så att det blir tydligt att andra stycket avser 
anläggningar med mobil verksamhet som inte är registrerade eller godkända i 
Sverige. I den gällande paragrafen står det en medlemsstat inom Europeiska 
unionen eller i en stat som är ansluten till EES-avtalet. I och med att alla EU-
länder ingår i EES-området bedöms det vara tillräckligt att skriva ut att det ska 
vara ett land inom det området. 
 
I 3 § föreslås det införas en bestämmelse om att verksamhetsutövare som omfattas 
av de nya dricksvattenföreskrifterna ska anmäla sina dricksvattenanläggningar för 
registrering. Anmälan för registrering ska göras skriftligt. Idag följer motsvarande 
krav av 7 § LIVSFS 2005:20.  
 
För verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som omfattas av 
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten saknas EU-
rättsliga krav om att de ska anmäla sina dricksvattenanläggningar för registrering, 
och skyldigheten att anmäla anläggningar för registrering är alltså reglerad direkt i 
föreskrifterna. SLVFS 2001:30 kommer att ersättas av nya föreskrifter om 
dricksvatten, som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2023. Förslaget på 
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nya dricksvattenföreskrifter är remitterat, se dnr 2022/01733. De nu föreslagna 
föreskrifterna om registrering och godkännande kommer därför att hänvisa till de 
nya dricksvattenföreskrifterna i nödvändiga delar. 
 
Den som bedriver verksamhet som omfattas av SLVFS 2001:30 gör inte det i 
egenskap av livsmedelsföretagare. Motsvarande kommer att gälla för de nya 
dricksvattenföreskrifterna. Idag framgår dock av 3 § LIVSFS 2005:20 att 
begreppen livsmedel och livsmedelsföretagare i föreskrifterna även ska gälla i 
fråga om vatten som omfattas av SLVFS 2001:30. Genom att hänvisa till att 
begreppen ska gälla, även när de i teknisk mening inte är tillämpliga, kan 
bestämmelserna bli svårtolkade och det kan uppstå missförstånd. För att hålla isär 
begreppen används termen verksamhetsutövare i stället för livsmedelsföretagare. 
 
Från tillämpningsområdet för de nya dricksvattenföreskrifterna undantas enligt 
2 § naturligt mineralvatten och enligt 38 §, i vissa fall, livsmedelsföretagare i 
fråga om dricksvatten som används i deras livsmedelsverksamhet. Kravet att 
anmäla anläggningar för registrering enligt 3 § i de nu föreslagna föreskrifterna 
kommer uteslutande gälla verksamhetsutövare som omfattas av de nya 
dricksvattenföreskrifterna. Verksamhetsutövare som undantas från tillämpningen 
av dricksvattenföreskrifterna kommer alltså inte omfattas av krav på att anmäla 
sina anläggningar för registrering. Motsvarande ordning gäller redan. 
 
Förslagen i 2–5 §§ motsvarar delvis 7– 8 a, 11 och 11 a §§ LIVSFS 2005:20 och 
är inte avsedda att innebära ändringar i sak. 
 

3.4  Innehåll i anmälan eller ansökan 

Bestämmelser om innehåll i anmälan för registrering eller ansökan om 
godkännande föreslås införas i 6 §. I 9 och 12 §§ LIVSFS 2005:20 anges vad en 
ansökan om godkännande av en anläggning respektive anmälan för registrering av 
en anläggning ska innehålla. Det saknas anledning att anmälan för registrering och 
ansökan om godkännande ska innehålla olika uppgifter. Uppgifterna som ska 
lämnas bedöms därför kunna hållas ihop i en paragraf som avser innehållet i såväl 
anmälan för registrering som ansökan om godkännande.  
 
Av de gällande föreskrifterna framgår att adress ska lämnas i anmälan/ansökan. 
Detta byts ut till kontaktuppgifter. På så sätt inkluderas, utöver adress, 
telefonnummer och e-postadress. För att myndigheten på ett enkelt sätt ska kunna 
komma i kontakt med livsmedelsföretagare och verksamhetsutövare bör, utöver 
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uppgift om adress, även telefonnummer och e-postadress lämnas i samband med 
att anmälan/ansökan lämnas in. Livsmedelsverket och flertalet andra myndigheter 
begär redan in uppgifterna vid anmälan för registrering och ansökan om 
godkännande. Mot denna bakgrund bör reglerna ändras på så vis att 
kontaktuppgifter, och inte enbart adress, ska lämnas. Det bedöms inte finnas 
behov av att skriva ut exakt vilka kontaktuppgifter som ska lämnas. 
 
I anmälan/ansökan ska uppgift om organisationsnummer, personnummer eller 
samordningsnummer finnas med. Detta är uppgifter som används av juridiska och 
fysiska personer i Sverige. Ett utländskt företag som ska bedriva 
näringsverksamhet i Sverige ska göra det genom en filial, ett svenskt dotterbolag 
eller en agentur med verksamhet i Sverige. Näringsverksamhet som omfattas av 
bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt eller motsvarande bestämmelser i avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) är dock undantagen från detta krav, se 2 § 
lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Detta kan i praktiken innebära att 
verksamheten tillfälligt kan bedrivas utan att organisationsnummer, 
personnummer eller samordningsnummer finns. För att det inte ska föreligga en 
risk för indirekt diskriminering bör även andra identifierande uppgifter kunna 
användas om livsmedelsföretaget eller verksamhetsutövaren är etablerad i ett 
annat land inom EES (vilket inkluderar samtliga EU-länder) och saknar dessa 
nummer. Vilka andra uppgifter som uppfyller kravet på identifiering får bedömas 
i varje enskilt fall. 
 
Anmälan/ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamhetens art och 
omfattning. Det är vanligt att livsmedelsföretagare helt eller delvis använder 
Internet, telefoni eller annan distanskommunikation i sin försäljning. Det kan vara 
svårt för myndigheterna att få kännedom om försäljning genom 
distanskommunikation bedrivs om inte livsmedelsföretagaren själv anmäler det 
och uppgift om sådan verksamhet bör därför lämnas redan vid anmälan för 
registrering eller ansökan om godkännande. Distanskommunikation är ett begrepp 
som används i den EU-rättsliga livsmedelslagstiftningen och det bedöms därför 
lämpligt att använda samma begrepp i föreskrifterna.3  I likhet med försäljning 
genom distanskommunikation behöver myndigheten få kännedom om mobil 

                                                 
3 Se t.ex. artikel 2.2 u i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om 
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna och artikel 36 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att 
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs 
hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (förordningen om offentlig kontroll). 
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verksamhet kommer att bedrivas, för att kunna planera kontrollen därefter. 
Uppgifter om sådan verksamhet bör därför lämnas redan vid anmälan/ansökan. 
Därigenom säkerställs dessutom att myndigheten ges möjlighet att utfärda ett 
sådant bevis som livsmedelsföretagaren/verksamhetsutövaren ska kunna visa upp 
då mobil verksamhet bedrivs. Uppgifter om verksamheten innefattar försäljning 
via distanskommunikation eller mobil verksamhet är uppgifter om verksamhetens 
art och omfattning. För att det ska vara tydligt att dessa uppgifter ska lämnas 
skrivs det ut uttryckligen.  
 
Enligt gällande regler ska anmälan/ansökan från en juridisk person vara 
undertecknad av behörig företrädare. Genom kravet på undertecknande kan 
anmälan/ansökan inte lämnas in digitalt om det inte finns tillgång till e-
legitimation eller livsmedelsföretagaren på annat sätt kan underteckna 
anmälan/ansökan digitalt. Genom kravet på undertecknande försvåras alltså 
möjligheten att lämna in anmälan/ansökan digitalt. Kravet på undertecknande är 
endast riktat till juridiska personer, vilket framstår som en omotiverad skillnad 
mellan olika företagsformer. Det saknas uppgifter om att det skulle förekomma 
problem med att anmälningar/ansökningar görs av någon obehörig. För att minska 
onödig administration för livsmedelsföretagare, verksamhetsutövare och 
myndigheter tas kravet på undertecknande bort. Det följer dock av 2–5 §§ att det 
är livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren som ska lämna in 
anmälan/ansökan. Begreppet livsmedelsföretagare avser ”de fysiska eller juridiska 
personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det 
livsmedelsföretag de driver”, se artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002. 
Begreppet verksamhetsutövare används i föreskrifterna med motsvarande 
innebörd, fast avseende fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet 
som omfattas av de nya dricksvattenföreskrifterna. Om det finns anledning att 
ifrågasätta en inkommen anmälan/ansökan kan myndigheten alltså ändå 
kontrollera om den som lämnat in uppgifterna var behörig att göra det. Vem som 
är behörig att företräda en juridisk person följer av speciallagstiftning för olika 
företagsformer och är inte reglerat i livsmedelslagstiftningen. Någon ändring i 
fråga om vem som är behörig att lämna in en anmälan eller ansökan är inte 
avsedd. Genom att inte ställa krav på undertecknande förenklas myndigheternas 
möjligheter att tillhandahålla digitala anmälnings- och ansökningsförfaranden 
jämfört med idag. 
 
Av 12 § punkten 4 LIVSFS 2005:20 framgår att en anmälan för registrering i 
förekommande fall ska innehålla uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill 
ha anläggningen registrerad. Någon motsvarande bestämmelse finns inte för 
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ansökan om godkännande. För det fall att den som bedriver verksamheten har 
kännedom om att den endast ska pågå under en tidsbegränsad period är det av 
intresse för myndigheten även vad gäller ansökan om godkännande. Punkten bör 
därför läggas till som en uppgift som ska lämnas även vid ansökan om 
godkännande. 
 
Av 9 § tredje stycket LIVSFS 2005:20 framgår, vad gäller ansökan om 
godkännande, att livsmedelsföretagaren ska lämna de kompletterande uppgifter 
som kontrollmyndigheten begär. Vad gäller vissa anläggningar kan det finnas 
behov av att hämta in ytterligare uppgifter, t.ex. standardrutiner och lokalritningar. 
Någon motsvarande bestämmelse finns inte för anmälan för registrering. 
Registreringen görs utan någon prövning i sak. Det kan dock ändå vara någon 
uppgift som behöver förtydligas. Även den som anmäler sin anläggning för 
registrering bör därför kunna ombes att lämna kompletterande uppgifter till 
myndigheten. Vidare bör det förtydligas att det är uppgifter som myndigheten 
behöver för att kunna handlägga anmälan eller ansökan som myndigheten kan 
begära in. Myndigheten har inte genom denna bestämmelse möjlighet att begära 
in uppgifter som saknar relevans för anmälan eller ansökan. 
 
De ändringar som görs vad gäller innehåll i anmälan eller ansökan är små 
justeringar som inte förväntas medföra några ökade kostnader för 
livsmedelsföretagare eller verksamhetsutövare. Genom att ta bort kravet på 
undertecknande vid anmälan för registrering och ansökan om godkännande 
underlättas administrationen för så väl livsmedelsföretagare och 
verksamhetsutövare som myndigheterna. Myndigheterna kan behöva göra mindre 
uppdateringar i sina befintliga blanketter. I och med att det antas nya föreskrifter 
kommer troligen de flesta myndigheter ändå behöva göra uppdateringar vad gäller 
t.ex. hänvisningar till föreskrifterna. De ytterligare justeringar som behöver göras 
är av så marginell karaktär att de inte förväntas leda till några ökade kostnader för 
myndigheterna.  
 

3.5  Myndighet som handlägger anmälan eller ansökan 

I 7 § anges till vilken myndighet anmälan för registrering eller ansökan om 
godkännande ska lämnas. Motsvarande bestämmelser finns i 8, 8 a, 11 och 
11 a §§ LIVSFS 2005:20. Det framgår av 23 § livsmedelsförordningen vilken 
myndighet som är behörig att pröva frågor om godkännande av anläggningar eller 
att registrera anläggningar eller verksamheter. Genom att hänvisa direkt till den 
myndighet som är behörig enligt livsmedelsförordningen uppstår inte risken att 
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föreskrifterna hänvisar till en myndighet som inte längre är behörig i det fall 
livsmedelsförordningen skulle ändras. Den nya formuleringen i 7 § medför inte 
några ändringar i sak. 
 
I 8 § första stycket föreslås regler om till vilken myndighet anmälan för 
registrering eller ansökan om godkännande ska lämnas för anläggningar med 
mobil verksamhet som bedrivs i olika kommuner eller län. Motsvarande 
bestämmelse finns i 11 a § första meningen LIVSFS 2005:20. Bestämmelsen 
utvidgas till att även omfatta ansökan om godkännanden av anläggningar, då det 
annars kan framstå som att anmälan för registrering även ska göras för 
anläggningar som ska godkännas, vilket inte är fallet. Detta kan därmed ses som 
ett förtydligande av vad som redan gäller. Avgörande för vilken myndighet 
anmälan respektive ansökan ska lämnas till är var verksamheten huvudsakligen 
bedrivs. Anläggningar som enligt 23 § livsmedelsförordningen ska registreras 
eller godkännas av Livsmedelsverket eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
ska dock registreras eller godkännas av dessa myndigheter oavsett var i landet 
verksamheten bedrivs. Det skrivs därför ut att anmälan eller ansökan ska göras till 
dessa myndigheter när de är behöriga. Några ändringar i sak är inte avsedda. 
 
I andra stycket i samma paragraf föreslås framgå att den myndighet som 
registrerar eller godkänner en anläggning ska utfärda ett bevis där det framgår 
vilken verksamhet registreringen eller godkännandet avser. Motsvarande 
bestämmelser finns i 3 § LIVSFS 2005:21, den bestämmelsen gäller dock endast 
registrering av anläggningar. Denna bestämmelse bedöms vara så nära förknippad 
med vilken myndighet som anmälan eller ansökan ska ges in till att den bör 
placeras som ett andra stycke i 8 § i de nya föreskrifterna. Begreppet mobil 
anläggning har bytts ut till begreppet anläggning med mobil verksamhet, 
överväganden framgår i avsnitt 3.1 Begrepp i föreskrifterna.  
 
Den myndighet som kontrollerar en anläggning där mobil verksamhet bedrivs 
behöver få kännedom om det finns en registrering eller ett godkännande av 
anläggningen. Bevisen bör därför inte begränsas till att endast utfärdas för 
registrerade anläggningar, utan de bör även utfärdas om mobil verksamhet bedrivs 
i en godkänd anläggning, vilket är en ändring mot hur bestämmelsen för 
närvarande är utformad. Detta är även bättre i överensstämmelse med de nu 
gällande reglerna, då livsmedelsföretagaren enligt 13 § andra stycket LIVSFS 
2005:20 ska kunna visa för kontrollmyndigheten att anläggningen har registrerats 
eller godkänts för den verksamhet som bedrivs. Bestämmelsen i 13 § andra 
stycket föreslås införas i 12 § i dessa nya föreskrifter, se mer i avsnitt 3.8 
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Uppgiftsskyldighet. Då ett bevis av nämnda slag redan idag ska utfärdas vad gäller 
anläggningar som registreras är det endast en förändring för de myndigheter som 
godkänner anläggningar där mobil verksamhet bedrivs. Det ställs inga krav på hur 
beviset ska vara utformat och respektive myndighet kan därför bestämma detta. 
Beviset kan framgå av beslutet om registreringen eller godkännande och det 
behöver inte nödvändigtvis utfärdas som ett separat dokument, även om det för 
tydlighetens skull kan vara att föredra. Den extra administrativa uppgiften att 
utfärda ett bevis bedöms inte vara av sådan dignitet att det påverkar 
arbetsbelastningen för de myndigheter som godkänner anläggningar. 
 

3.6  Påbörjande av verksamhet vid anläggningar som ska 
anmälas för registrering 

I 9 § föreslås regleras att verksamheten vid en anläggning som ska anmälas för 
registrering får påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. Om 
myndigheten inte har genomfört registreringen inom två veckor från att anmälan 
kom in får verksamheten dock påbörjas ändå. Motsvarande bestämmelse finns i 
13 § första stycket LIVSFS 2005:20. Bestämmelsen omformuleras i syfte att 
tydliggöra att huvudregeln är att verksamheten får påbörjas i och med 
registreringen, och att påbörjande inom två veckor utgör ett undantag för det fall 
att registrering inte har skett. Någon ändring i sak är inte avsedd. 
 
Av 10 § punkten 2 livsmedelslagen framgår att det är förbjudet att på marknaden 
släppa ut livsmedel som har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en 
anläggning som inte har registrerats enligt de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar. Livsmedelsverket får enligt 17 § livsmedelsförordningen meddela 
föreskrifter om undantag från förbudet i 10 § livsmedelslagen mot att släppa ut 
livsmedel på marknaden. Registrering av anläggningar är ett administrativt 
förfarande som sker utan någon prövning i sak. Det bedöms motiverat att de 
myndigheter som registrerar anläggningar får viss tid på sig att reagera och agera 
på anmälningar, så att myndigheterna har kännedom om att anläggningar finns 
och kan planera för att kontrollera dem. Om den registrerande myndigheten drar 
ut på handläggningstiden bör detta dock inte drabba livsmedelsföretagaren eller 
verksamhetsutövaren. Undantaget som möjliggör påbörjande av verksamheten två 
veckor efter att anmälan har skett, även när registrering inte hunnit genomföras, 
bör därför behållas. Även fortsättningsvis räknas de två veckorna utifrån när 
anmälan kommit in till myndigheten. Det är en tidpunkt som enkelt kan fastställas 
utifrån när handlingarna registreras som inkomna på myndigheten. De ändringar 
som föreslås är endast språkliga. 
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3.7  Tidsfrist för handläggning av ansökan om godkännande 

I 10 § föreslås införas en bestämmelse om tidsfristen för handläggningen av 
ansökan om godkännande enligt 4 §. I 3 a § tillsammans med bilagan till LIVSFS 
2005:21 stadgas vilka tidsfrister som gäller för ansökan om godkännande och 
tillstånd för etablering i Sverige enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden. I punkten 2 i bilagan stadgas en tidsfrist för handläggningen av 
ansökningar om godkännanden av anläggningar enligt 8 § LIVSFS 2005:20. 
Denna punkt avser godkännanden enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 853/2004 
som, med vissa undantag, gäller anläggningar vid vilka det hanteras produkter av 
animaliskt ursprung för vilka det fastställs särskilda krav i bilaga III till samma 
förordning. Exempel på anläggningar som omfattas är slakterier, 
vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar. Verksamhet i 
anläggningar av detta slag får inte bedrivas utan att anläggningen godkänts. Flera 
av de verksamheter som utförs i denna typ av anläggningar kan utgöra tjänster, 
t.ex. kan livsmedelsföretagaren erbjuda tjänsten slakt. 
 
Bestämmelsen om tidsfrist för handläggning av ansökan om godkännanden av 
anläggningar överförs till de nya föreskrifterna om registrering och godkännande. 
Ändringarna i bestämmelsen i denna del är endast språkliga. Det läggs till ett 
upplysande stycke om att ett mottagningsbevis ska skickas enligt 8 § lagen om 
tjänster på den inre marknaden.  
 
Förslaget innebär inga ändringar i sak och bedöms därför inte medföra några 
konsekvenser. Övriga delar av 3 a § och bilagan till LIVSFS 2005:21 behandlas 
nedan i avsnitt 6.2 Tidsfrister i handläggningen av vissa ärenden. 
 

3.8  Uppgiftsskyldighet 

I 11 § föreslås införas en bestämmelse om uppgiftsskyldighet för 
verksamhetsutövare som ska registrera sina anläggningar enligt 3 §, det vill säga 
verksamhetsutövare som omfattas av de nya dricksvattenföreskrifterna. Av artikel 
6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 framgår att livsmedelsföretagare bl.a. ska 
underrätta behörig myndighet så att denna alltid har aktuell information om 
anläggningar. Denna bestämmelse gäller livsmedelsföretagare. Motsvarande 
bestämmelse för verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten finns i 7 § LIVSFS 2005:20. Denna paragraf flyttas över till de nya 
föreskrifterna och formuleringen justeras för att vara i linje med den 
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uppgiftsskyldighet som gäller för livsmedelsföretagare. Några ändringar i sak är 
inte avsedda. 
 
I 12 § föreslås införas en bestämmelse om att en livsmedelsföretagare eller 
verksamhetsutövare som har en anläggning med mobil verksamhet vid kontroll 
ska kunna visa för kontrollmyndigheten att verksamheten som bedrivs vid en 
anläggning har registrerats eller godkänts. Motsvarande bestämmelse finns i 13 § 
andra stycket LIVSFS 2005:20. Begreppet mobil anläggning ändras till 
anläggning med mobil verksamhet för att likrikta begreppsanvändningen. Detta 
utvecklas ovan i avsnitt 3.1 Begrepp i föreskrifterna. Ett bevis ska enligt den 
föreslagna 8 § andra stycket utfärdas av den myndighet som registrerar eller 
godkänner anläggningen. Detta bevis underlättar för livsmedelsföretagaren eller 
verksamhetsutövaren att visa att anläggningen är registrerad eller godkänd. Det 
finns dock inget som hindrar att detta visas på annat sätt. Det väsentliga är att 
livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren kan visa att anläggningen 
omfattas av en registrering eller ett godkännande.  
 
Vad gäller anläggningar där verksamhet påbörjats trots att registrering inte har 
hunnit ske bör det räcka att livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren kan 
visa att verksamheten omfattas av anmälan för registrering som gjorts för 
anläggningen. Detta bedöms inte nödvändigt att reglera uttryckligen i 
föreskrifterna då det redan av 9 § framgår att verksamheten får påbörjas. Det bör 
därför vara tillräckligt att vägleda om att anmälan för registrering i dessa fall kan 
räcka som bevis för att anläggningen omfattas av en registrering. 
 

3.9  Avregistrering och återkallande av godkännande 

I 13 § föreslås införas en bestämmelse som ger myndigheten möjlighet att 
avregistrera en anläggning när sådan verksamhet som omfattas av krav på 
anmälan för registrering inte bedrivs. Vad gäller godkännande föreslås införas en 
bestämmelse i 14 § som ger myndigheten möjlighet att återkalla godkännanden av 
anläggningar eller relevanta delar av dem när den verksamhet som anläggningen 
godkänts för inte bedrivs.  
 
Vid bristande efterlevnad kan en registrering eller ett godkännande återkallas med 
stöd av artikel 138.2 j i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 
om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om 
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (förordningen om 
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offentlig kontroll). Det saknas dock möjlighet att avregistrera en anläggning eller 
återkalla ett godkännande på grund av att den verksamhet registreringen eller 
godkännandet avser inte har påbörjats eller att verksamheten har upphört. Detta 
måste i sådant fall begäras av livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren 
själv eller så måste det finnas ett återkallandeförbehåll i beslutet om registrering 
eller beslutet om godkännande. Detta leder bland annat till att myndigheternas 
förteckningar över registrerade och godkända anläggningar inte kan hållas 
uppdaterade. Det framgår av artikel 10 i förordning (EU) 2017/625 att de behöriga 
myndigheterna ska upprätta en förteckning över aktörer och hålla den uppdaterad. 
Genom att kunna avregistrera anläggningar eller återkalla godkännanden när 
verksamhet inte bedrivs underlättas även kontrollmyndigheternas möjligheter att 
planera kontrollverksamheten.  
 
När verksamhet inte bedrivs genomförs inte heller några kontroller. För godkända 
anläggningar bör myndigheten kunna kontrollera att anläggningen fortfarande 
lever upp till de krav som ställs på en godkänd anläggning. När den verksamhet 
som en anläggning har godkänts för inte bedrivs kan det därför finnas behov av att 
återkalla godkännandet så att verksamheten inte kan starta upp utan att 
kontrollmyndigheten kan agera. En godkänd anläggning har ett 
godkännandenummer som används för att märka produkter från anläggningen, 
vilket är en markering att anläggningen står under kontroll. I och med att vilande 
anläggningar behåller sina godkännanden, och därmed godkännandenummer, kan 
en vilande anläggning startas upp utan att kontrollmyndigheten får kännedom om 
det och då märka produkter som kommer från anläggningen så att det ser ut som 
att den står under erforderlig kontroll. Detta kan medföra att produkter som endast 
får tillverkas i godkända anläggningar släpps ut på marknaden, inom EU eller 
genom export, med ett gällande godkännandenummer trots att några kontroller av 
anläggningen inte har utförts. Utöver att detta medför säkerhetsrisker för 
konsumenter så snedvrids även konkurrensen i förhållande till 
livsmedelsföretagare som följer reglerna. Det är därför av stor vikt att godkända 
anläggningar står under regelbunden kontroll, och att godkännanden kan 
återkallas på anläggningar där verksamhet inte bedrivs.  
 
Det förekommer att anläggningar är godkända för bredare verksamhet än vad som 
faktiskt bedrivs, till exempel att godkännandet omfattar slakt av fler djurslag än 
vad som faktiskt slaktas vid anläggningen. Detta försvårar planeringen av 
kontrollen. Ett godkännande bör därför även kunna återkallas i de delar som 
verksamheten inte bedrivs, medan övriga delar kvarstår.  
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Det kan uppstå svårigheter att bedöma om verksamhet i en registrerad anläggning 
inte bedrivs eller om den verksamhet som en anläggning är godkänd för helt eller 
delvis inte bedrivs. Syftet med paragraferna är inte att avregistrera anläggningar 
eller återkalla godkännanden av anläggningar som är i uppstartsskede, vid vilka 
det bedrivs verksamhet säsongsvis eller då det görs kortare uppehåll i 
verksamheten. Det måste stå klart för myndigheten att en anläggning som 
myndigheten avser att avregistrera faktiskt inte bedriver någon verksamhet. Vad 
gäller godkända anläggningar ska hela eller delar av den verksamhet som 
anläggningens godkännande omfattar inte bedrivas för att godkännandet eller 
relevanta delar av det ska kunna återkallas. Bedömningen av om verksamheten 
inte bedrivs måste göras i varje enskilt fall. Om avregistrering ska göras eller ett 
godkännande ska återkallas kommer myndigheten vara skyldig att kommunicera 
detta innan beslut fattas, vilket följer av 25 § förvaltningslagen (2017:900). Ett 
beslut om att avregistrera en anläggning eller att återkalla ett godkännande är 
överklagbart, se 32 § livsmedelslagen. Livsmedelsföretagaren eller 
verksamhetsutövaren kommer därmed både ges möjlighet att yttra sig innan något 
beslut om avregistrering eller återkallande av godkännande fattas samt ha 
möjlighet att överklaga ett sådant beslut. 
 
Att myndigheter ges möjlighet att avregistrera anläggningar och återkalla 
godkännanden av anläggningar där verksamhet inte bedrivs kan få konsekvenser 
för livsmedelsföretagare och verksamhetsutövare som inte påbörjat verksamheten 
eller som upphört med sin verksamhet men vill starta upp den på nytt utan att 
behöva anmäla anläggningen för registrering eller ansöka om godkännande på 
nytt. Anmälan för registrering och ansökan om godkännande av en anläggning 
innebär en kostnad för livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren. Det kan 
dessutom dröja upp till två veckor innan verksamheten får påbörjas i en 
anläggning som är anmäld för registrering. För anläggningar som ska godkännas 
måste livsmedelsföretagaren invänta beslut från myndigheten innan verksamheten 
kan påbörjas, vilket kan ta flera månader. Dessa konsekvenser ska dock inte 
överdrivas eftersom avregistrering och återkallanden av godkännanden endast ska 
användas när verksamhet inte bedrivs. Det bedöms därför endast i yttersta 
undantagsfall uppstå situationer där avregistreringen eller återkallandet vållar 
ovan nämnda problem för den beslutet riktas mot. De potentiella nackdelarna för 
livsmedelsföretagaren eller verksamhetsutövaren ska dessutom vägas mot att 
kontrollmyndigheterna behöver ha kännedom om i vilka anläggningar verksamhet 
bedrivs för att kunna utöva en adekvat kontroll. Vad gäller möjligheten att 
återkalla godkännanden bedöms den även bidra till att förebygga livsmedelsfusk. 
Anläggningar ska därför kunna avregistreras om verksamhet som ska anmälas för 
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registrering inte bedrivs och godkännanden ska kunna återkallas i relevanta delar 
när den godkända verksamheten helt eller delvis inte bedrivs.  
 

4. Förslag på ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2012:6) om snus och tuggtobak 

4.1  Flytt av regler om snus och tuggtobak 

Som framgår ovan föreslås bestämmelser om registrering av anläggningar som 
bedriver verksamhet med snus eller tuggtobak placeras i LIVSFS 2012:6. Detta 
gör det tydligare vilka föreskrifter verksamhetsutövare som bedriver verksamhet 
med beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak omfattas av, 
eftersom regler om snus och tuggtobak då samlas i LIVSFS 2012:6. 
 
Livsmedelsverket genomför en översyn av LIVSFS 2012:6. Nya föreskrifter om 
snus, snusliknande produkter och tuggtobak kommer förhoppningsvis att 
remitteras vid årsskiftet. För att översynen av LIVSFS 2005:20 och 
LIVSFS 2005:21 inte ska behöva invänta ändringarna i LIVSFS 2012:6 placeras 
paragraferna tillsvidare i LIVSFS 2012:6. 
 

4.2  Registrering och uppgiftsskyldighet 

Reglerna om registrering och uppgiftsskyldighet föreslås placeras före 10 § om 
hygien. De nya föreskrifterna bör placeras under tre nya rubriker som lyder 
Registrering, Uppgiftsskyldighet och Avregistrering.  
 
Av 7 § LIVSFS 2005:20 framgår att den som bedriver verksamhet med beredning, 
behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak ska registrera sina 
anläggningar. I 10 och 11 §§ LIVSFS 2012:6, där det framgår vissa krav på 
verksamhetsutövarna, anges att kraven gäller för den som bedriver verksamhet i 
ett led i produktions- eller bearbetningskedjan för snus eller tuggtobak. I 23 § 
första stycket punkten 8 livsmedelsförordningen används begreppet anläggningar 
för tillverkning av snus och tuggtobak som avses i livsmedelslagen. Alla tre 
begreppen avser samma kategori verksamhetsutövare. Det är inte motiverat att 
använda olika terminologi för vilka som ska registrera sina anläggningar jämfört 
med vilka som omfattas av hygienkrav m.m. Om det begrepp som används i 
livsmedelsförordningen ska användas i LIVSFS 2012:6 så behöver flera 
paragrafer ändras, vilket är bättre att göra vid en översyn av LIVSFS 2012:6. För 
att vara i överensstämmelse med de redan gällande reglerna i LIVSFS 2012:6 
ändras kravet på vilka som ska registrera sina anläggningar till den som bedriver 
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verksamhet i ett led i produktions- eller bearbetningskedjan för snus eller 
tuggtobak. Några ändringar i sak är inte avsedda.  
 
De paragrafer som införs följer i möjligaste mån de föreslagna paragraferna i de 
nya föreskrifterna för registrering och godkännande. Detta innebär vissa mindre 
ändringar jämfört med de gällande bestämmelserna i LIVSFS 2005:20. Det införs 
en paragraf enligt vilken anläggningar kan avregistreras när den verksamhet som 
omfattas av krav på anmälan inte bedrivs. De överväganden som görs framgår i 
avsnitt 3. Förslag på nya föreskrifter om registrering och godkännande. 
 

4.3  Bestämmelser som inte längre blir tillämpliga på snus och 
tuggtobak 

I 3 § LIVSFS 2005:20 anges att begreppen livsmedel och livsmedelsföretagare i 
föreskrifterna även ska gälla i fråga om snus och tuggtobak. Utöver reglerna om 
registrering gäller alltså föreskrifterna även i övrigt för snus och tuggtobak. 
Många av paragraferna i LIVSFS 2005:20 avser endast vissa sorters livsmedel, 
men det finns vissa regler som teoretiskt sett kan tillämpas på snus och tuggtobak. 
 
Bestämmelserna om registrering av mobila anläggningar i 11 a § LIVSFS 2005:20 
gäller även för den som bedriver verksamhet med beredning, behandling eller 
bearbetning av snus eller tuggtobak. Detta är dock inte sådan verksamhet som 
bedrivs i mobila anläggningar och bestämmelsen bedöms därför inte vara 
nödvändig att överföra till LIVSFS 2012:6. Andra bestämmelser som teoretiskt 
sett kan tillämpas på snus och tuggtobak är 15–16 §§ LIVSFS 2005:20 om 
ommärkning och omförpackning. Dessa bestämmelser bedöms inte vara relevanta 
vad gäller snus och tuggtobak och föreslås därför inte heller överföras till 
LIVSFS 2012:6. 
 

5. Förslag på ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 

5.1  Omtryck 

LIVSFS 2005:20 har ändrats ett flertal gånger sedan det senaste omtrycket, 
LIVSFS 2007:6. Livsmedelsverket genomför en stegvis översyn av föreskrifterna, 
men för att underlätta läsbarheten av dem föreslås ett omtryck av föreskrifterna. 
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5.2  Paragrafer som upphävs 

I LIVSFS 2005:20 föreslås 3, 7–9 och 11–13 §§ med tillhörande rubriker 
upphävas. Bestämmelserna föreslås flyttas i omarbetad form till de nya 
föreskrifterna om registrering och godkännande och, vad gäller snus och 
tuggtobak, till LIVSFS 2012:6. 
 
I 14 § LIVSFS 2005:20 finns en bestämmelse om var generella bestämmelser om 
livsmedelsinformation finns. Detta är endast en upplysningsbestämmelse. Genom 
att föreskriva om just dessa bestämmelser kan det skapa oklarhet om varför de är 
särskilt utpekade. Paragrafen bör därför upphävas. 
 

5.3  Föreskrifternas omfattning 

Av 1 § LIVSFS 2005:20 framgår att föreskrifterna innehåller regler om 
livsmedelshygien och godkännande och registrering av anläggningar m.m. 
Eftersom bestämmelserna om godkännande och registrering föreslås flyttas till 
nya föreskrifter föreslås även en ändring av paragrafen så att omfattningen endast 
avser livsmedelshygien m.m. 
 

5.4  Bulktransport av livsmedel 

I 19 § samt bilagorna 1, 2 och 3 till LIVSFS 2005:20 genomförs tre EU-direktiv. 
Två av dessa direktiv har upphävts och bestämmelser motsvarande vissa av de i 
föreskrifterna finns idag i direkt tillämpliga EU-förordningar. Föreskrifterna bör 
därför ändras.  
 
I 19 § första stycket LIVSFS 2005:20 genomförs del IV, punkt 2 i bilagan till 
rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien. Det direktivet har upphävts 
genom förordning (EG) nr 852/2004, se artikel 17.1. För att undvika 
dubbelreglering bör 19 § första stycket LIVSFS 2005:20 därför upphävas. Kapitel 
IV, punkt 4 i bilaga II till förordningen innebär krav motsvarande de enligt 19 § 
första stycket LIVSFS 2005:20.  
 
I 19 § andra stycket samt bilagorna 1, 2 och 3 till LIVSFS 2005:20 genomförs 
kommissionens direktiv 96/3/EG om undantag från vissa bestämmelser i rådets 
direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och 
oljor samt kommissionens direktiv 98/28/EG om medgivande av undantag från 
vissa bestämmelser i direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien när det gäller 
sjötransport av råsocker i bulklast. Direktiv 93/43/EEG har upphävts genom 
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kommissionens förordning (EU) nr 579/2014 om undantag från vissa 
bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter, se artikel 4. För att 
undvika dubbelreglering bör 19 § andra stycket, i den del bestämmelsen avser 
flytande oljor och fetter, samt bilagorna 1 och 2 till LIVSFS 2005:20 därför 
upphävas. Bestämmelser med motsvarande innebörd finns i förordning (EU) nr 
579/2014. 
 
Av tydlighetsskäl bör 19 § LIVSFS 2005:20 kompletteras med en upplysning om 
att särskilda krav avseende bulktransporter av livsmedel i flytande form eller i 
form av granulat eller pulver följer av kapitel IV, punkt 4 i bilaga II till förordning 
(EG) nr 852/2004. Vidare bör språket i nuvarande bilaga 3 moderniseras. Utöver 
borttagandet av dubbelregleringarna är de föreslagna ändringarna endast språkliga 
och innebär inga ändringar i sak. 
 

6. Förslag på ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 

6.1  Utfärdande av bevis för mobil anläggning 

I 3 § LIVSFS 2005:21 finns en bestämmelse om utfärdade av bevis för mobil 
anläggning. Skyldigheten för myndigheter att utfärda ett bevis när de registrerar 
mobila anläggningar föreslås flyttas till 8 § andra stycket i de nya föreskrifterna 
om registrering och godkännande. 3 § LIVSFS 2005:21 bör därför upphävas. 
 

6.2  Tidsfrister i handläggningen av vissa ärenden 

I 3 a § tillsammans med bilagan till LIVSFS 2005:21 stadgas vilka tidsfrister som 
gäller för godkännande och tillstånd för etablering i Sverige enligt lagen om 
tjänster på den inre marknaden. Bestämmelserna har tillkommit med anledning av 
genomförandet av tjänstedirektivet. Av artikel 9 framgår att medlemsstaterna får 
kräva tillstånd för tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet under vissa 
villkor. Av artikel 11.1 i tjänstedirektivet framgår bl.a. att det tillstånd som 
tjänsteleverantören beviljas inte får vara tidsbegränsat, med vissa undantag. Enligt 
artikel 13.3 i direktivet ska förfaranden och formaliteter för tillståndsgivning 
fastställas och offentliggöras i förväg. 
 
Direktivet ska enligt artikel 2 tillämpas på tjänster som tillhandahålls av 
tjänsteleverantörer som är etablerade i en medlemsstat. Av 4 § lagen om tjänster 
på den inre marknaden, som genomför tjänstedirektivet, framgår att med tjänst 
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avses en prestation som utförs mot ekonomisk ersättning och som inte utgör vara, 
kapital eller person. 
 
I bilagan till LIVSFS 2005:21 anges sju olika tillståndsförfaranden med angivna 
tidsfrister för handläggningen av anmälan respektive ansökan. Alla punkter utom 
punkten 2 föreslås upphävas. Förslaget innebär vidare att innehållet i punkten 2 
flyttas till 10 § i de nya föreskrifterna om registrering och godkännande. 
 
I punkten 1 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av anmälan för 
registrering av anläggning enligt 11 eller 11 a § LIVSFS 2005:20. En anmälan för 
registrering ska lämnas in till myndigheterna för att de ska ha kännedom om de 
anläggningar som finns och kunna kontrollera dem. Registreringen görs utan att 
det görs någon prövning i sak och är ett rent administrativt förfarande. 
Bedömningen görs att detta inte är ett tillståndsförfarande i den mening som avses 
i tjänstedirektivet. Det behöver därmed inte finnas någon tidsfrist för 
handläggningen av en sådan anmälan. Av den gällande 13 § LIVSFS 2005:20, 
som föreslås flyttas till 9 § i de nya föreskrifterna om registrering och 
godkännande, framgår att verksamheten får påbörjas två veckor efter att anmälan 
lämnats in, eller tidigare om registreringen genomförs tidigare. Ett borttagande av 
tidsfristen bedöms därför inte ha någon betydelse för livsmedelsföretagare, som 
efter två veckor får påbörja verksamheten oavsett om registreringen är genomförd 
eller inte. Punkten bör därför upphävas. 
 
I punkten 2 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av ansökan om 
godkännande av anläggning enligt 8 § LIVSFS 2005:20. Denna bestämmelse 
föreslås överföras till de nya föreskrifterna om registrering och godkännande och 
behandlas ovan i avsnitt 3.7 Tidsfrister för handläggning av ansökan om 
godkännande. 
 
I de gällande föreskrifterna finns ingen tidsfrist för handläggning av ansökan om 
godkännande av anläggningar med produktion av groddar. Sådan verksamhet 
bedöms inte utgöra en tjänst och någon tidsfrist behöver därmed inte fastställas för 
handläggningen av sådana godkännanden. 
 
I punkten 3 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av ansökan om 
godkännande av verksamhet (skeppshandel) i vilken det hanteras varor som inte 
uppfyller importvillkoren och som är avsedda att konsumeras ombord på fartyg i 
gränsöverskridande trafik enligt artikel 23 i kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/2124 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av 
djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen. Det 
som ska godkännas enligt denna punkt är att livsmedelsföretagaren får lagra 
sändningar av animaliskt ursprung som inte genomgått gränskontroll. Det kan 
t.ex. vara lager som hanterar skeppshandelsvaror, varor som är i transit vidare till 
ett land utanför EU eller livsmedel som av andra skäl inte är avsedda att frisättas 
på EU:s marknad. I Sverige finns för närvarande inga lager av detta slag. Ett 
godkännande enligt denna punkt avser endast den specifika aktiviteten att lagra 
varorna. Anläggningen måste utöver det vara registrerad eller godkänd på samma 
sätt som andra livsmedelsanläggningar. Denna aktivitet bedöms inte vara ett 
tillståndsförfarande för att utöva en tjänst. Punkten bör därför upphävas. 
 
I punkten 4 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av ansökan om 
tillstånd att använda alternativa provtagnings- och kontrollförfaranden enligt 
artikel 5.5 i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska 
kriterier för livsmedel. Denna punkt avser att livsmedelsföretagare i vissa fall får 
använda andra provtagnings- och kontrollförfaranden än de som är fastställda i 
förordning (EG) nr 2073/2005 i sin egenkontroll. Den egenkontroll som utförs på 
produkter och på anläggningen i ett livsmedelsföretag kan svårligen anses utgöra 
en tjänst. Denna aktivitet bedöms därför inte vara ett tillståndsförfarande för att 
utöva en tjänst. Punkten bör därför upphävas. 
 
I punkterna 5 och 6 i bilagan fastställs tidsfrister för handläggning av ansökan om 
tillstånd att avliva fjäderfä på en jordbruksanläggning och tillstånd att slakta 
hägnat vilt på ursprungsplatsen enligt bilaga III, avsnitt II, kapitel VI och avsnitt 
III.3 i förordning (EG) nr 853/2004. Ansökan om dessa tillstånd görs i det 
enskilda fallet för att adekvat kontroll ska kunna utföras. Punkterna avser inte 
ansökningar som påverkar en tjänsteutövares tillstånd att bedriva verksamhet, utan 
gäller specifika aktiviteter som ska utföras vid en viss tidpunkt. Dessa aktiviteter 
bedöms inte vara tillståndsförfaranden för att utöva tjänster enligt 
tjänstedirektivet. Punkterna bör därför upphävas. 
 
I punkten 7 i bilagan fastställs en tidsfrist för handläggning av ansökan om 
godkännande av vinproducenter enligt artikel 63.4 i kommissionens förordning 
(EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska 
beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa 
vinprodukter. Förordning (EG) nr 607/2009 är upphävd genom kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2019/33 om komplettering av Europaparlamentets 
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och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av 
ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom 
vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, 
ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och 
presentation. Det tillståndsförfarande som avses i punkten 7 i bilagan gäller 
vinproducenters märkning med årgång och druva av vin i vissa fall. Hur en 
vinproducent får märka en produkt bedöms inte utgöra en tjänst. Punkten bör 
därför upphävas.  
 
Även om det inte finns en särskilt angiven handläggningstid ska hantering av 
ansökningar handläggas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt enligt 9 § 
förvaltningslagen. Livsmedelsverket ser ingen anledning att ansökningarna 
kommer att hanteras långsammare för att tidsfristen inte regleras i föreskrifterna. 
Vad gäller godkännande av vinproducenter enligt punkten 7 i bilagan framgår av 
3 a § LIVSFS 2005:21 att ansökan ska anses vara beviljad om inget annat 
meddelats inom tillämplig fastställd eller förlängd tidsfrist. Denna typ av 
ansökningar handläggs endast av Livsmedelsverket. Av de fem ansökningar som 
inkom under 2021 översteg aldrig handläggningstiden en månad, vilket kan 
jämföras med de i bilagan stadgade två månaderna. Att denna s.k. stupstocksregel 
tas bort bedöms inte medföra några konsekvenser för livsmedelsföretagare då 
handläggningstiden inte brukar överskridas.  
 
Av 7 § lagen om tjänster på den inre marknaden framgår att bestämmelser om tid 
inom vilken behörig myndighet ska fatta beslut i ärenden om tillstånd för 
etablering i Sverige finns i annan författning. Av 8 § samma lag framgår att 
behörig myndighet ska sända ett mottagningsbevis till sökanden när en fullständig 
ansökan har kommit in. Genom att ta bort tidsfristerna ovan framgår indirekt att 
detta inte är tillståndsförfaranden som omfattas av lagen om tjänster på den inre 
marknaden, och därmed behöver inte heller mottagningsbevis skickas ut när en 
anmälan/ansökan kommer in till myndigheterna på så sätt som framgår av 8 § 
lagen om tjänster på den inre marknaden. Den som lämnar in anmälan/ansökan 
kan uppleva det som negativt att inte få besked att anmälan/ansökan är mottagen 
samt att behöva invänta beslut från myndigheten. Vid osäkerhet om 
anmälan/ansökan har kommit fram eller hur lång tid handläggningen kommer att 
ta har livsmedelsföretagaren alltid möjlighet att kontakta myndigheten för 
närmare besked. Ett upphävande av 3 a § och bilagan till LIVSFS 2005:21 
bedöms inte påverka tiden för handläggningen och det bedöms inte medföra några 
praktiska konsekvenser för livsmedelsföretagare. Att det inte längre är 
obligatoriskt att skicka ut mottagningsbevis minskar den administrativa bördan för 
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myndigheterna, även om myndigheten givetvis som en serviceåtgärd kan komma 
att fortsätta med detta. 
 

6.3  Kontroll av anläggningar med mobil verksamhet 

I 3 b § regleras att kontrollmyndigheten ska lämna uppgifter om genomförda 
kontroller av verksamhet i en mobil anläggning. För att likrikta begreppen bör 
paragrafen ändras på så sätt att mobil anläggning byts ut till anläggning med 
mobil verksamhet och rubriken ändras därefter. Överväganden framgår i avsnitt 
3.1 Begrepp i föreskrifterna. En ändring görs genom att uppgifterna ska lämnas 
till den myndighet som registrerat eller godkänt anläggning, jämfört med gällande 
bestämmelse enligt vilken uppgifterna endast ska lämnas till den myndighet som 
registrerat anläggningen. Det bedöms ha samma relevans för den myndighet som 
godkänt anläggningen att få kännedom om genomförda kontroller som för den 
myndighet som registrerat en anläggning, och det bör därför inte göras någon 
skillnad beroende på om anläggningen omfattas av en registrering eller ett 
godkännande. Ändringen bedöms inte medföra några ökade kostnader för 
livsmedelsföretagare, verksamhetsutövare eller myndigheter.  
 

6.4  Aktivitetsmätning avseende cesium-137 

I 12 § LIVSFS 2005:21 finns bestämmelser om aktivitetsmätning avseende 
cesium-137 i renkött, som ska utföras inom ramen för ett särskilt 
undersökningsprogram som fastställs av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har 
den 12 april 2022 beslutat att kontrollprogrammet för radioaktivt cesium-137 för 
djurslaget ren avslutas den 30 juni 2022. En utredning och konsekvensbeskrivning 
har remitterats, dnr 2020/04523.  
 
Eftersom de aktuella undersökningsprogrammen inte längre kommer att fastställas 
kommer paragrafen inte att fylla någon funktion. Den bör därmed upphävas. 
 

6.5  Kontroll av mjölk 

I 14 § LIVSFS 2005:21 finns en upplysningsparagraf som hänvisar till 
kommissionens beslut 92/608/EEG om fastställande av vissa metoder för analys 
och provning av obehandlad och värmebehandlad mjölk. Kommissionsbeslutet är 
inte längre tillämpligt för den analys och provning som görs i 
livsmedelskontrollen och hänvisningen är därmed inte aktuell. Då det bara är en 
upplysningsbestämmelse saknas anledning att ersätta den. Paragrafen bör därmed 
upphävas. 
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6.6  Provtagning och analys 

I 15 och 16 §§ LIVSFS 2005:21 ges anvisningar om temperaturer under förvaring 
och transport av prover för mikrobiologisk undersökning av kyl- och frysvaror, 
samt att analys av prover av kylvaror ska påbörjas inom 24 timmar från 
provtagningen. Dessa paragrafer bör upphävas. 
 
Paragraferna är inte i överensstämmelse med de rekommendationer som finns i 
kommissionsvägledningen Guidance document on official controls, under 
regulation (EC) no 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of 
foodstuffs. I denna finns bl.a. rekommendationer om temperaturer under förvaring 
och transport av prov för mikrobiologisk undersökning av kyl- och frysvaror, samt 
om tid till start av analys av prover av kylvaror. Vägledningen är baserad på den 
internationella standarden ISO 7218: Microbiology of food and animal feeding 
stuffs – General rules for microbiological examinations. Skillnaden mellan den 
nationella regleringen och ISO-standarden är främst att ISO-standarden medger 
längre tid till analysstart efter provtagning för de flesta livsmedel och den ger 
även större utrymme för flexibilitet i andra avseenden.  
 
Det finns situationer där det finns behov av större flexibilitet än vad föreskrifterna 
medger. Exempelvis vid provtagning inom ramen för 
salmonellakontrollprogrammet är tiden mellan provtagning och analysstart 
normalt sett längre än 24 timmar och det förekommer att transporten från 
provtagningsplatsen till laboratoriet tar längre tid än 24 timmar. Det följer direkt 
av artikel 34.5 i förordning (EU) 2017/625 att prover ska tas, hanteras och märkas 
så att deras rättsliga, vetenskapliga och tekniska giltighet säkerställs. Att upphäva 
15 och 16 §§ LIVSFS 2005:21 kommer därmed inte frånta kontrollmyndigheterna 
skyldigheten att hantera prover på ett sätt som säkerställer att analysresultaten blir 
korrekta. 
 
Paragraferna är inaktuella och försvårar kontrollmyndigheternas arbete genom att 
ställa krav som inte längre bedöms vara motiverade. Genom att upphäva 15 och 
16 §§ LIVSFS 2005:21 kan kontrollmyndigheterna följa 
kommissionsvägledningen och ISO-standarden. Ett upphävande av paragraferna 
bedöms inte försämra analysresultaten vid mikrobiologiska undersökningar. Det 
finns inget behov av att reglera hur proverna som tas ut i kontrollen ska förvaras 
eller när analysen ska påbörjas i och med att det vägledande material som finns i 
stället kommer att tillämpas. 
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Paragraferna tillämpas endast av kontrollmyndigheterna. Ett upphävande bedöms 
inte få några konsekvenser för livsmedelsföretagare.  
 

6.7  Provtagning och analys av verksamhet som avser 
dricksvattenförsörjning 

I 17 a och 18 a §§ LIVSFS 2005:21 regleras provtagning och analys vid offentlig 
kontroll av verksamhet som avser dricksvattenförsörjning. Eftersom 
bestämmelserna endast gäller verksamhet som avser dricksvattenförsörjning bör 
dessa bestämmelser flyttas till de nya dricksvattenföreskrifterna. Förslaget om nya 
dricksvattenföreskrifter har remitterats, se dnr 2022/01733, och även notifierats 
till kommissionen och övriga medlemsstater. Föreskrifterna planeras att beslutas 
under hösten och träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
7. Alternativa lösningar för det Livsmedelsverket vill uppnå 

Föreskrifterna är delvis inaktuella och det har länge funnits ett behov av en 
översyn. De ändringar som behöver göras nu är relativt omfattande, men är till 
övervägande del redaktionella eller utgörs av upphävande av inaktuella 
bestämmelser. Behovet av fortsatt översyn av föreskrifterna kvarstår, men 
översynen har bedömts lämpligast att utföra etappvis. 
 
En alternativ lösning skulle vara att behålla den nuvarande strukturen och endast 
göra nödvändiga ändringar. Det har inte bedömts som en tillfredställande lösning 
då brister i strukturen kvarstår och föreskrifterna redan har ändrats många gånger. 
 
En annan alternativ lösning är att samla alla ändringar som behöver göras och 
utföra dem samtidigt. En sådan lösning riskerar att ta väldigt lång tid och göra 
ändringsarbetet svårt att överblicka.  
 
8. Effekterna om någon reglering inte kommer till stånd 

Om någon reglering inte kommer till stånd kommer föreskrifterna fortsatt att vara 
i behov av att uppdateras. 
 
9. Vilka berörs av regleringen? 

Livsmedelsföretagare, verksamhetsutövare som omfattas av de nya 
dricksvattenföreskrifterna, verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i ett led i 
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produktions- eller bearbetningskedjan för snus och tuggtobak samt myndigheter 
berörs av regleringen. 
 
10. Vilka bemyndiganden som Livsmedelsverkets beslutanderätt 
grundar sig på 

Föreskrifterna beslutas med stöd av 2, 5, 7, 12, 14, 17, 17 c, 30 och 31 §§ 
livsmedelsförordningen. 
 
11. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen 

Föreskriftsförslagen består i huvudsak av redaktionella ändringar. I viss mån 
föreslås dock även ändringar i sak. Konsekvenser framgår under avsnitt 3–6. 
Ingen av de ändringar som föreslås bedöms vara av sådan karaktär att de medför 
ökade kostnader för livsmedelsföretagare, verksamhetsutövare eller myndigheter, 
annat än på en ytterst marginell nivå. Det föreslås att myndigheterna ges möjlighet 
att avregistrera eller återkalla godkännanden om verksamhet inte bedrivs, detta 
kan i undantagsfall påverka företag negativt, då anmälan för registrering eller 
ansökan om godkännande kan behöva göras på nytt om verksamheten åter ska 
starta upp. Den negativa effekten bedöms dock vägas upp mot myndigheternas 
behov av att ha kännedom om på vilka anläggningar verksamhet bedrivs för att 
kunna utöva offentlig kontroll. 
 
12. Bedömning om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen 

Bestämmelserna som gäller registrering och godkännande av 
livsmedelsanläggningar utgör kompletteringar till förordningarna (EG) nr 
852/2004, 853/2004 och (EU) nr 210/2013. 
 
De bestämmelser som gäller registrering av snus och tuggtobak samt 
verksamhetsutövare som omfattas av de nya dricksvattenföreskrifterna är 
nationella regleringar som går utöver de skyldigheter Sverige har på grund av EU-
lagstiftningen. 
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De bestämmelser i LIVSFS 2005:21 som föreslås upphävas är nationella 
regleringar som inte har bedömts nödvändiga att ha kvar. Upphävandet av 3 a § 
och bilagan till LIVSFS 2005:21, som delvis flyttas till de nya föreskrifterna om 
registrering och godkännande, görs för att föreskrifterna ska överensstämma med 
tjänstedirektivet. Ändringen i 19 § och bilagorna 1–3 till LIVSFS 2005:20 utgör 
delvis ett borttagande av regler som framgår av direkt tillämpliga EU-
förordningar, och är alltså ett upphävande av dubbelregleringar. 
 
De ändringar som görs bedöms inte utgöra tekniska föreskrifter enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Livsmedelsverket avser därför att 
inte notifiera förslaget. Förslagen bedöms inte heller omfattas av krav på anmälan 
enligt tjänstedirektivet. 
 
13. Bedömning om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 
informationsinsatser 

För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om 
kvaliteten på dricksvatten kommer Livsmedelsverket att anta nya föreskrifter om 
dricksvatten som är beräknade att träda i kraft den 1 januari 2023. 
Bestämmelserna i 17 a och 18 a §§ LIVSFS 2005:21 flyttas därmed till de nya 
föreskrifterna. För att undvika dubbelreglering bör därför 17 a och 18 a §§ 
LIVSFS 2005:21 upphävas samtidigt som de nya dricksvattenföreskrifterna träder 
i kraft. 
 
Övriga ändringar bedöms inte ha sådan påverkan på livsmedelsföretagare, andra 
verksamhetsutövare eller myndigheter att någon särskild tidpunkt för 
ikraftträdande behöver iakttas. Det bedöms inte heller finnas anledning att införa 
särskilda övergångsbestämmelser för tillämpningen av föreskrifterna. 
 
Livsmedelsverket kommer att uppdatera informationstexter på sin webbsida. I 
övrigt bedöms det inte finnas behov av några särskilda informationsinsatser.  
 



 
LIVSMEDELSVERKET PM  33 (33) 

 
 2022-09-23 Dnr 2022/03606 
    

Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
 

14. Konsekvenser enligt 7 § förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Av 7 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning framgår att 
konsekvensutredningen ska innehålla vissa punkter när regleringen kan få effekter 
av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt. Utöver redaktionella ändringar innehåller föreskrifterna endast små 
ändringar i jämförelse med de befintliga föreskrifterna. De ändringar som föreslås 
bedöms inte vara av sådan betydelse att det finns behov att beskriva 
konsekvenserna närmare än vad som framgår ovan. 
 
15. Effekter för kommuner eller regioner 

Myndigheter kan behöva se över sina blanketter för anmälan för registrering och 
ansökan om godkännande. Genom borttagande av krav på underskrift på anmälan 
för registrering och ansökan om godkännande samt till följd av att tidsfrister i 
handläggningen av vissa ärenden upphävs förväntas en viss minskning av 
administration för de myndigheter som handlägger sådana ärenden. 
 
16. Miljö och jämställdhet 

Föreskrifterna bedöms inte påverka jämställdhet. Borttagandet av krav på 
underskrift på anmälan för registrering och ansökan om godkännande kan ha en 
marginellt positiv effekt på miljön genom minskad pappersanvändning. 
 
17. Uppföljning/utvärdering av föreskrifterna 

Livsmedelsverket avser att följa upp föreskrifterna när översynen av 
LIVSFS 2005:20 och LIVSFS 2005:21 är färdig för att utvärdera om 
föreskrifterna vållar några tolkningssvårigheter och om utfallet av tillämpningen 
av föreskrifterna fungerar tillfredställande. 
 
Kontaktpersoner vid Livsmedelsverket 

Sofia Norlin, verksjurist, 018-174334 
Daniel Kardell, verksjurist, 018-175615 
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