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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion 
för Livsmedelsverket 

Utfärdad den 17 juni 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1426) med instruk-

tion för Livsmedelsverket 

dels att 2, 8 a och 14 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 3 b och 14 b §§, av följande 

lydelse. 

2 §1    Myndigheten ska 

1. verka för en riskbaserad, effektiv och likvärdig livsmedelskontroll och

kontroll av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livs-

medel i hela landet, 

2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen och kontrollen av

material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 

3. utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,

4. bedriva undersökningar av livsmedel, och material och produkter av-

sedda att komma i kontakt med livsmedel, och matvanor samt utföra analy-

ser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedels-

området, 

5. informera konsumenter, företag och andra intressenter om gällande

regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet, 

6. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedels-

sektorn för en konkurrenskraftig livsmedelskedja, 

7. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda

krav som mottagarlandet kan ställa, 

8. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,

9. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar

att göra medvetna val när det gäller hälsosam och säker mat, 

10. verka för en utveckling av måltider i vård, skola och omsorg, och

11. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för 

miljöarbetets utveckling. 

3 a §    Myndigheten ska leda en nationell vattenkatastrofgrupp som kan 

anlitas av berörda aktörer för att bistå vid samordning av operativa insatser 

och med expertstöd vid akuta situationer relaterade till kommunalt dricks-

vatten. 
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3 b §    Myndigheten ska ansvara för samordning av det nationella systemet 

för revision enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2017/625. 

8 a §2    Myndigheten får på begäran av en annan statlig myndighet utföra 

sådana revisioner av den statliga myndighetens kontroll som avses i artikel 

6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. 

14 §3    Myndigheten får på uppdrag av enskilda bistå i verksamhet som 

syftar till att en livsmedelsanläggning eller en annan verksamhet ska god-

kännas av ett tredjeland för export dit av livsmedel eller material och pro-

dukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Uppdraget får också 

gälla verksamhet som syftar till att behålla ett sådant godkännande.  

14 b §    Myndigheten får ingå avtal med en annan stat om användning av 

symbolen Nyckelhålet. 

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021. 

På regeringens vägnar 

JENNIE NILSSON 

Maria Wetterling 

(Näringsdepartementet) 

2 Senaste lydelse 2019:711. 
3 Senaste lydelse 2020:567. 


	Svensk författningssamling
	Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket


		sfs@regeringskansliet.se
	2021-06-21T10:09:59+0200
	Stockholm
	Utgivaren av SFS
	N/A


		2021-06-21T10:09:59+0200




