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Med stöd av 11 , 15, 19 , 25, 34, 45 , 53 och 55 §§ livsmedelsförordningen 
( 197 1:807)' föreskriver Statens livsmedelsverk, dels att I § verkets kun-
görelse (SL V FS 1994 : 13) med föreskrifter och allmänna råd om hantering av 
mjölk och mjölkbaserade produkter skall ha fö ljande lydelse, dels att efter 
paragrafen ska ll införas allmänna råd av följande lydelse, dels att en ny para-
graf, benämd 2 a § skall införas med följande lydelse, dels att nuvarande 3 § 
skall benämnas 3 a §, dels att en ny 3 § skall införas med följande lydelse, 
dels att 7 § j ämte de a llmänna råden efter paragrafen skall ha fö ljande lydelse, 
dels att bilagorna I och 3 skall ha följande lydelse. 

I § Denna kungörelse omfattar regler om hantering av dels mjölk från ko, 
får och get, dels mjölkbaserade produkter. 

Kungöre lsen gäller inte för 
- hantering av mjölk e ller mjölkbaserade produkter i detaljhandeln, 
- verksamhet vari endast mindre mängder mjölk eller mjölkbaserade pro-

dukter tillverkas och saluhålls direkt till konsumenter. 3 och 22 §§ skall 
dock tillämpas också för sådan verksamhet. Verksamheten skall även vara 
undantagen från krav på värmebehandling om de förutsättningar som anges 
i 11 § är uppfyllda. 

1 Förordningen omtryckt 1990:3 10, senaste ändring 1997:48. Jfr kommissionens beslut 95/165/EG 
(EGT nr L 108 , 13.5 .95 , s. 84). 
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Allmänna råd 
En verksamhet som om/allas av andra stycket behöver inte uppfylla de 

särskilda regler om lokaler, hantering, egenkontroll m m som .finns i denna 
kungörelse. Allmänna regler i livsmedels/agen, livsmede/5förordningen och 
Livsmedelsverkets kungörelser om lokaler, hantering m.jl. gäller dock fort-
farande för verksamheten, liksom det generella kravet på värmebehandling 
(pastörisering) av mjölk och mjölkprodukter i 11 § livsmedelsförordningen. 

2 a § Med småskalig anläggning avses anläggning som förädlar en mjölk-
mängd på högst 2 000 000 liter per år. 

3 § Anl äggning som behandlar mjölk eller framställer mjölk eller mjölk-
baserade produkter får endast använda obehandlad mjölk som kommer från 
mjölkproduktionsanläggning som enligt Statens j ordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk får leverera 
mjölk för humankonsumtion. 

7 § Tillsynsmyndighet får godkänna lokal i anläggning som 
- tar emot obehandlad mjölk, 
- behandlar obehandlad mjölk, 
- framställer konsumtionsmjölk eller mjölkbaserade produkter, 
I. om lokalerna uppfyller de inrednings- och utrustningskrav som finns 

i denna kungörelse, samt 
2. om det kan antas att verksamheten kan bedrivas i enlighet med reglerna 

i livsmedel slagen ( 197 1 :5 11 ), regler som meddelats med stöd av lagen och i 
enlighet med denna kungörelse. 

För småskal ig anläggning som framställer mjölkbaserade produkter kan 
undantag från lokalkraven i denna kungörelse medges av Livsmedelsverket. 
I det fa ll tillsynen över verksamheten vid anläggningen utövas av en kommu-
nal nämnd kan sådant undantag även medges av den kommunala nämnden. 

Livsmedelsverket upprättar en förteckning över godkända anläggningar och 
tilldelar dem kontro llnummer. 

Allmä1111a råd 
Enligt 38 § livsmedel.1förordningen skall småskaliga mjölk- och mjälkpro-

duktanläggningar godkännas av en kommunal nämnd. Det bör observeras 
all möjligheten all ge undantag från lokalkraven endast gäller småskaliga 
mjölkproduktanläggningar, dvs. inte småskaliga anläggningar som fram-
ställer konsumtionsmjölk. Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning 
beträ.lfande vilka kriterier som bör tillämpas vid medgivande av undan/ag 
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Denna kungörelse träder i kraft den I april 1997. 

ARNE KARDELL 

Per Mattsson 
(Ti llsynsenhet 2) 
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Bilaga i 

(till SLV FS 1994:13) 

Värden för mikroorganismer m.m. 

I. Totalantal bakterier och celltal i obehandlad mjölk 

Värdena i tabellen a, b, c och d avser mjölk omedelbart före transport från 
gården: 

a. Denna tabell tillämpas till utgången av år 1997 . 

Bilaga 3 
(till SLV FS 1994: 13) 

8a. Person som i anläggning som...a.vses i denna kungörelse hanterar oskyddade 
och oförpackade produkter skall före anställningens början uppvisa ett nyan-
ställningsintyg. Regler om nyanställningsundersökning och nyanställningsintyg 
fi nns i Livsmedelsverkets kungörelse (SLV FS 1996:36) med föreskrifter och 
allmänna råd om personalhygien. 
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