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Föreskrifter om ändring i 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2005:21) om offentlig 

kontroll av livsmedel; 

LIVSFS 2009:15  

(H 4:2) 

Utkom från trycket 
22 december 2009 

beslutade den 16 december 2009.      

 Med stöd av 17 b och 40 §§ livsmedelsförordningen (2006:813)1 före-
skriver Livsmedelsverket i fråga om verkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) 
om offentlig kontroll av livsmedel 
 dels att nuvarande 3 a § ska betecknas 3 b §,  
 dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf 3 a § av följande 
lydelse,  
 dels att det närmast före den nya paragrafen ska införas en ny mellanrubrik 
av följande lydelse, 
 dels att det ska införas en ny bilaga av följande lydelse. 
   

Tidsfrister i handläggningen av vissa ärenden 

3 a § Tidsfrister för beslut om godkännande eller tillstånd för etablering i 
Sverige enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden framgår 
av bilagan. Tidsfristen ska börja löpa när en fullständig ansökan eller an-
mälan har kommit in till behörig myndighet. 
 Om det är motiverat på grund av ärendets komplexa karaktär får tidsfristen 
vid ansökan enligt punkterna 2-7 i bilagan förlängas under en begränsad tid 
vid högst ett tillfälle. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen 
för denna innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.  
 Om anmälan enligt punkt 1 i bilagan finns bestämmelser i 13 §  
Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20)2.  
 

                                                 
1 Lydelse av 17 b § 2009:1266. 
2 Senaste lydelse av 13 § LIVSFS 2009:12.  
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Ansökan enligt punkt 7 i bilagan ska anses beviljad om inget annat med-
delats inom tillämplig fastställd eller förlängd tidsfrist. 
 
 __________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 december 2009. 
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Camilla Lööw Lundin 
  (Regelavdelningen) 
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  Bilaga 

  (till LIVSFS 2005:21) 
    

Tidsfrister för beslut enligt 3 a §  
 
 1. Anmälan för registrering av anläggning enligt 11 eller 11 a § 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien: två 

veckor. 
 2. Ansökan om godkännande av anläggning enligt 8 § Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien: nio månader. 
 3. Ansökan om godkännande av verksamhet (skeppshandel) i vilken det 
hanteras varor som inte uppfyller importvillkoren och som är avsedda att 
konsumeras ombord på fartyg i gränsöverskridande trafik enligt 50 §  
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska 
livsmedel vid import från tredje land: nio månader. 
 4. Ansökan om tillstånd att använda alternativa provtagnings- och 
kontrollförfaranden enligt artikel 5.5 i kommissionens förordning (EG) nr 
2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för 
livsmedel3: två månader. 
 5. Ansökan om tillstånd att avliva fjäderfä på jordbruksanläggning enligt 
Bilaga III, Avsnitt II, Kapitel VI i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda 
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung4: en vecka. 
 6. Ansökan om tillstånd att slakta hägnat vilt på ursprungsplatsen enligt 
Bilaga III, Avsnitt III.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
853/2004: en vecka. 
 7. Ansökan om godkännande av vinproducenter enligt artikel 63.4 i 
kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller 
skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella 
uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter5: två månader. 
 

                                                 
3 EUT L 338, 22.12.2005, s. 1, Celex 32005R2073. 
4 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R853. 
5 EUT L 193, 24.7.2009, s. 60, Celex 32009R0607. 


