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Livsmedelsförordning (2006:813)
Inledande bestämmelser
1§
[8671] Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till
livsmedelslagen (2006:804) ([8651] o.f.). De uttryck och benämningar som används
i förordningen har samma betydelse som i lagen.
EG-bestämmelser
2§
[8672] De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804) ([8651] o.f.) anges i ett tillkännagivande av regeringen.
I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars
tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras
av livsmedelslagen.
Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som
komplettering till EG-bestämmelserna.
Dricksvatten i privathushåll
3§
[8673] Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att livsmedelslagen (2006:804)
([8651] o.f.) skall tillämpas på dricksvatten i privathushåll.
Behandling av livsmedel med joniserande strålning
4§
[8674] Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning. Örtkryddor, kryddor
och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som
Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.
Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får föras in eller
släppas ut på marknaden i landet endast om behandlingen är tillåten här.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för införsel av
livsmedel från ett land som är medlem i Europeiska unionen.
Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över
1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands,
2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas.
Anm. Livsmedelsverkets föreskrifter, se [8685 A] o.f.
[8674:1] Livsmedelsverkets skrivelse, 2001-01-25, till Tullverket ang. bestrålning av
importerade livsmedel från tredje land: "Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en
förteckning av slag av livsmedel som kan bestrålas utomlands samt länder där bestrålning av
livsmedel kan antas pågå. Livsmedelsverket har inte möjlighet att aktivt sammanställa dessa
uppgifter utan hänvisar till en databas som sammanställs av ICGFI. Databasen innehåller
"International Inventory of Authorized Food irridiation facilities" och är sökbar både på land
och sort av livsmedel.
Databasen återfinns på Internet: www.iaea.org/icgfi
Beträffande bestrålningsanläggningar inom EU vill Livsmedelsverket informera om
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om bestrålade livsmedel. Av direktivet
framgår att kommissionen kommer att publicera uppgifter om bestålningsanläggningar och
bestrålade livsmedel i EG:s officiella tidning."
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Förbud och villkor för handhavande m.m. av livsmedel
5§
[8675] Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa får Livsmedelsverket
meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut om
1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på
marknaden av livsmedel, och
2. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation
eller ett tullager eller i en frizon. Förodning (2016:301).
6§
[8676] Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att
tillgodose konsumentintresset, får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om
livsmedels beskaffenhet och beteckning eller om användning av vara, ämne eller
utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel.
Förordning (2011:875).
6a§
[8676 A] Om det behövs för att trygga kvaliteten hos material eller produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel, får Livsmedelsverket meddela
föreskrifter om import av sådana varor. Förordning (2011:875).
6b§
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2018:1542).

Märkning och presentation av livsmedel
7§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Övriga bestämmelser
40 §
[8677] Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) ([8651] o.f.) och denna förordning om
inget annat följer av andra stycket.
När det gäller lagens tillämpning på Försvarsmakten, Fortifikationsverket och
Försvarets materielverk, 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.
Förordning (2017:796).
40 a §
[8677 A] Jordbruksverket får i det enskilda fallet besluta om undantag från 1 §
förordningen (1956:413) om klassificering av kött. Förordning (2008:931).
40 b §
[8677 B] Livsmedelsverket ska ge Strålsäkerhetsmyndigheten tillfälle att yttra sig
innan verket meddelar föreskrifter om skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva
ämnen i dricksvatten med stöd av ett bemyndigande i denna förordning. Förordning
(2016:386).

Import- och exportföreskrifter/Veterinärkontroll m.m.

3

Livsmedelsförordning (2006:813)
Uppdaterad: 2018-10-05

41 §
[8678] Bestämmelser om överklagande finns i 31 [8659] och 32 [8660] §§
livsmedelslagen (2006:804).

[8679] Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Genom förordningen
upphävs livsmedelsförordningen (1971:807).
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