1

Livsmedelsverkets föreskrifter om
utfärdande av intyg m.m.;1

SLVFS 1998:28
(J 151)

Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför
alltid texten mot den tryckta versionen.

Tillämpningsområde
1 § Föreskrifterna i denna kungörelse gäller när intyg avseende animaliska
livsmedel skall utfärdas som ett led i handel mellan Sverige och andra
länder som ingår i den Europeiska unionen eller vid export till ett tredje land.

Definitioner
2 § I denna kungörelse förstås med
intyg, sundhetsintyg och i förekommande fall djurhälsointyg som
innehåller uppgifter om varorna och avsändande anläggning och som skall
medfölja ett varuparti till destinationsplatsen,
intygsgivare, veterinär eller annan person som är anställd hos tillsynsmyndigheten och som har befogenhet att på myndighetens vägnar utfärda intyg
och utöva den tillsyn som behövs för utfärdandet.
Om intygsgivaren
3 § En intygsgivare skall ha kännedom om livsmedelslagstiftningen som
gäller för den verksamhet intyget avser, samt om de omständigheter i övrigt
som utgör grund för intyget.
4 § En intygsgivare skall vara opartisk och får inte ha något ekonomiskt
intresse i vare sig de varor ett intyg avser eller i företag som berörs av intygandet.
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Om intyg
5 § I det fall Livsmedelsverket fastställt särskilt intygsformulär skall sådant
användas.
6 § Ett intyg får endast omfatta sådana uppgifter som intygsgivaren har
personlig kännedom om eller som går att kontrollera.
7 § En intygsgivare får inte underteckna intygsformulär in blanco och ej
heller intyg som är ofullständigt ifyllda.
8 § När ett intyg grundas på uppgifter som återfinns i ett annat intyg eller
bevis måste intygsgivaren ha tillgång till dokumentet i fråga vid tidpunkten
för undertecknandet.
9 § Ett intyg skall utfärdas på mottagarlandets officiella språk eller annat
språk som mottagarlandets behöriga myndighet godtar. Intyget skall också
utfärdas på svenska om inte intygsgivaren till fullo behärskar det aktuella
främmande språket.
10 § Intygsgivarens underskrift skall vara beständig och i annan färg än
svart.
11 § Kopia av intyg samt i förekommande fall underliggande dokument skall
på sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer förvaras i minst tre år.

Dispens
12 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i
denna kungörelse.
___________

SLVFS 1998:28

