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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 

Utfärdad den 13 april 2022 

Regeringen föreskriver att 21 a och 25 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) 

ska ha följande lydelse. 

21 a §1    Livsmedelsverket får medge undantag i enlighet med artiklarna 8.2 

och 11.1 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. Livsmedelsverket ska även utföra den upp-

gift som en medlemsstat har när det gäller informationsskyldighet enligt 

artikel 11.2 a i samma förordning.  

25 §2    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 pro-

dukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. För sådana verksam-

heter inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk 

och Försvarets radioanstalt som drivs av eller för respektive myndighet är 

försvarsinspektören för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig 

kontroll.  

Den myndighet som är behörig att utöva offentlig kontroll är också be-

hörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen, om inget annat framgår av denna förordning. 

1. Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2022.

2. Bestämmelsen i 21 a § i den nya lydelsen tillämpas på ansökningar som

har kommit in till Livsmedelsverket från och med den 1 maj 2022. 

På regeringens vägnar 

KARL-PETTER THORWALDSSON 

Maria Wetterling 

(Näringsdepartementet) 

1 Senaste lydelse 2016:386. 
2 Senaste lydelse 2021:653. 
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