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Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (2006:813)1
dels att 6 a § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 17 a och 17 b §§ ska betecknas 17 b och 17 c §§,
dels att 5, 7, 23, 25, 39 c och 40 §§ och rubrikerna närmast före 5 och 7 §§
ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 17 a § ska sättas närmast före 17 b §,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 17 a, 29 a, 29 b och 29 c §§,
och närmast före 29 a och 29 c §§ nya rubriker av följande lydelse.
Föreskrifter om förbud och villkor för handhavande m.m.
5 § 2 Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut om
1. förbud mot eller villkor för handhavande, införsel till landet eller
utsläppande på marknaden av livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och
2. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon.
Föreskrifter om märkning och presentation
7 §3 Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt
med livsmedel.
17 a § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbudet mot utsläppande på marknaden av vissa livsmedel i enlighet med
artiklarna 7.6 och 7.7 i kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den
19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande
ämnen i livsmedel.
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23 § 4 Om inget annat följer av andra och tredje styckena är följande
myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av anläggningar
eller att registrera anläggningar eller verksamheter.
Typ av anläggning eller verksamhet

Prövningsmyndighet

1. Anläggningar som ska godkännas
enligt artikel 4 i förordning (EG) nr
853/2004

Livsmedelsverket

2. Livsmedelsanläggningar i
järnvägsvagnar, luftfartyg och
fabriksfartyg samt kyltankbåtar för fisk

Livsmedelsverket

3. Tillverkningsanläggningar för
spritdrycker, vin, aromatiserade viner,
aromatiserade drycker baserade på vin
och aromatiserade
drinkar baserade på vinprodukter

Livsmedelsverket

4. Livsmedelsanläggningar som drivs
av det detaljhandelsbolag som avses i
5 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)

Livsmedelsverket

5. Anläggningar för behandling av
livsmedel med joniserande
strålning

Livsmedelsverket

6. Skeppshandelslager, tullager och
anläggningar inom frizon i vilka det
förvaras livsmedel som från
veterinärsynpunkt inte är godkända för
fri omsättning

Livsmedelsverket

7. Anläggningar för
dricksvattenförsörjning

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

8. Anläggningar för tillverkning av
snus och tuggtobak

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

9. Primärproducenter av livsmedel

Länsstyrelsen

10. Alla livsmedelsanläggningar inom
Försvarsmakten, Fortifikationsverket,
Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt som drivs av eller för
respektive myndighet

Försvarsinspektören för hälsa och
miljö

11. Andra livsmedelsanläggningar,
inklusive anläggningar för tillverkning
av tillsatser, aromer och
processhjälpmedel

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)

12. Verksamheter som inte är
livsmedelsanläggningar och som
bedriver verksamhet som hänger
samman med något led av tillverkning,
förädling och distribution av material
och produkter avsedda att komma i
kontakt med livsmedel

En kommunal nämnd som avses i
livsmedelslagen (2006:804)
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Om kontrollen av verksamheten i en anläggning eller en annan verksamhet flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket med stöd
av 15 eller 17 § livsmedelslagen (2006:804), ska verket i fortsättningen
pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen
eller verksamheten.
Om kontrollen av verksamheten i en anläggning eller en annan verksamhet flyttas över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd med stöd
av 16 § livsmedelslagen, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om
godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen eller verksamheten.
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25 § 5 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 tredjeland.
En kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804) är behörig
myndighet att utöva offentlig kontroll av en verksamhet som inte behöver
registreras och som tillverkar, förädlar eller distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Den myndighet som är behörig att utöva offentlig kontroll är också
behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om inget annat framgår av denna förordning.
Samordningsgrupp för dricksvatten
29 a § Livsmedelsverket ska leda en samordningsgrupp som ska verka för
en trygg och säker dricksvattenförsörjning.
Samordningsgruppen ska ha ett kansli hos Livsmedelsverket.
29 b § Livsmedelsverkets myndighetschef, eller den som myndighetschefen sätter i sitt ställe, är samordningsgruppens ordförande. Samordningsgruppen består i övrigt av respektive myndighetschef, eller den som
myndighetschefen sätter i sitt ställe, för Boverket, Folkhälsomyndigheten,
Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges geologiska
undersökningar, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket och en representant som företräder länsstyrelserna. I samordningsgruppen får det även ingå två representanter som företräder kommunerna
och en representant som företräder Sveriges Kommuner och Regioner.
Ytterligare ledamöter får vid behov adjungeras av Livsmedelsverkets
myndighetschef.
Livsmedelsverket ska senast den 30 november varje år till Regeringskansliet rapportera resultatet och effekterna av samordningsgruppens arbete
under föregående år. Redogörelsen ska bland annat innehålla en beskrivning
av vilka behov av åtgärder och insatser som har identifierats.
Samrådsgrupp för revision
29 c § Livsmedelsverket ska leda en samrådsgrupp för revision som ska
ge stöd och råd till de kontrollmyndigheter som utför eller låter utföra
revision enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625. Samrådsgruppen ska även bistå Livsmedelsverket i samordningen av det nationella systemet för sådan revision.
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Samrådsgruppen ska bestå av företrädare för Livsmedelsverket, Statens
jordbruksverk, försvarsinspektören för hälsa och miljö, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. I samrådsgruppen får även representanter för
kommunerna ingå.
Livsmedelsverket ska varje år till Regeringskansliet rapportera samrådsgruppens arbete i verkets årsredovisning.
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39 c §6 En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet
utan att ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de
anläggningar som han eller hon ansvarar för. Anmälan ska göras i enlighet
med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, eller i enlighet med föreskrifter
som har meddelats med stöd av den här förordningen.
Detsamma gäller den som inte registrerar en verksamhet som tillverkar,
förädlar eller distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd
av den här förordningen.
Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk
eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska
avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.
Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i tredje
stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.
40 § 7 Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och denna
förordning om inget annat följer av andra stycket.
När det gäller lagens tillämpning på Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, får sådana föreskrifter meddelas av
1. Försvarsmakten, efter att Livsmedelsverket getts tillfälle att yttra sig,
eller
2. i fråga om anmälningsskyldighet enligt 39 § andra stycket, Folkhälsomyndigheten, efter att Livsmedelsverket getts tillfälle att yttra sig.
Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.
På regeringens vägnar
JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)
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