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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 17 juni 2020 

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

för Livsmedelsverket1 

dels att 18 och 20 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att 2, 8, 10, 13, 14 och 23 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a § och 14 a §, av följande 

lydelse. 

2 §2    Myndigheten ska 

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

hela landet, 

2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,

3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser,

utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet, 

4. informera konsumenter, företag och andra intressenter om gällande

regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet, 

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

sektorn, 

6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda

krav som mottagarlandet kan ställa, 

7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,

8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar

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

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

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

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

arbetets utveckling. 

8 §3    Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Statens jord-

bruksverk med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livs-

medel som avses i artikel 115 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2017/625. Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i EU-

förordningen. 

1 Senaste lydelse av 18 § 2010:1490. 
2 Senaste lydelse 2019:711. 
3 Senaste lydelse 2019:711. 

SFS 2020:567
Publicerad 

den 19 juni 2020



2 

SFS 2020:56710 §    Myndigheten är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myndig-

heten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Myndigheten ansvarar för samordningen 

med övriga berörda svenska myndigheter i kontakter med Efsa. 

10 a §    Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har i fråga 

om att utse behöriga organisationer som kan bistå Efsa i dess uppdrag enligt 

artikel 36.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 

av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslag-

stiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 

13 §4    Myndigheten får utföra 

1. laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på uppdrag av

enskilda eller av en annan stat, samt 

2. uppdrag åt myndigheter när det gäller livsmedel och foder.

Myndigheten får vidare tillhandahålla datorbaserade system för kostregi-

strering på uppdrag av universitet och högskolor som har staten som huvud-

man och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller på uppdrag av 

enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina 

enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, förutsatt att 

resultatet av forskningen görs tillgängligt för tredje man. 

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

till att en livsmedelsanläggning ska godkännas av tredjeland för export dit 

av livsmedel. Uppdraget får också gälla verksamhet som syftar att behålla 

ett sådant godkännande. 

14 a §    Myndigheten får på uppdrag av andra medlemsstater i Europeiska 

unionen eller en avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet vara nationellt referenslaboratorium till den staten eller 

den parten. 

23 §5    Myndigheten får ta ut avgift för sådan uppdragsverksamhet och övrig 

avgiftsbelagd verksamhet som avses i 5 b, 13, 14 och 14 a §§.  

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 

På regeringens vägnar 

JENNIE NILSSON 

Maria Wetterling 

(Näringsdepartementet) 

4 Senaste lydelse 2014:1431. 
5 Senaste lydelse 2014:1431. 
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