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Med stöd av 50 och 55 §§ livsmedelsförordningen ( 197 1 :807)1 och efter 
samråd med Styre lsen för ackreditering och teknisk kontro ll (S WEDAC) 
bes lu tar Statens I ivsmedelsve rk i fråga om verkets kungöre lse (SL V FS 
1994: 16) med föreskr ifter och a llmänna råd om laborato rier som a nl itas v id 
tillsyn e nlig t livsmede ls lagen ( 197 1 :5 1 I ) 

dels att 13 § och a llmänna råden till 14 § skall ha följande lydel se, 
dels att bilaga 2 skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att orden "Styrelsen för teknisk ackreditering" i kungörelsen skall 

bytas ut mot "Styrelsen för ackredi tering och teknisk kontro ll". 

13 § Laboratorium som anlitas vid ti llsyn e nlig t livsmedels lagen skall vara 
ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 
avseende en e ller fl era undersökningar av prov på dricksvatte n och övriga 
li vsmedel samt de analysmetoder som Livsmedelsverket föreskrivit. Ackre-
diteringen skall även avse följande: 

1. ansvarig undersökare med kompetens enligt föreskri fterna i bilaga 2 
utses och de nne del tar i verksamheten i sådan omfattning som föreskri vs 
i 5 §, 

2. övrig persona l har erforderlig kompetens e nlig t föreskri vna krav i 
denna kungöre lse, 

3 . verksamhete n bedrivs enlig t föreskrifterna i 5 §, 
4 . skyldigheterna i 6 § iakttas, 
5. dokumentation bevaras enligt föreskri fterna i 9 §, 

1 Förordningen omtryckt 1990:3 10. Senaste lydelse 50 § I 995: I 97 och senaste lyde lse 55 § 
1992:474. 
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6. verksamheten bedrivs med iakttagande av Livsmedelsverkets före-
skrifter om provberedning, undersökning, metoder och bedömn ing av 
analysresultat samt verkets särskilda föreskrifter om metoder, samt 

7. ackrediterat laboratorium deltar i de interkalibreringar som beslutas av 
Li vsmedelsverket. 

Kompetensområden för laboratorier kan anges enligt bilaga I. 

14 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i 
denna kungörelse. 

Allmä1111a rtid 

I särskilda fall kan livsmedelsverket medge undantag från fö reskrivna 
teoretiska utbildningskrav i punkterna 2. 1 och 3. 1 i bilaga 2 till kungörel-
sen. Detta kan exempelvis aktualiseras när personen i fråga saknar full-
ständig teoretisk kompetens men har genomfört egna forsknings- och 
utredningsprojekt och författat rapporter och vetenskapliga artiklar. 

Vid såväl godkända som ackrediterade laboratorier skall det finnas 
ansvarig undersökare och denne skall ansvara för bedömning av analys-
resultat och underteckna analysrapporter (4, 5 och I 3 §§). I undantagsfall 
kan Livsmedelsverket medge undantag från kravet att ansvarig undersökare 
skall finnas. Detta gäller I.ex. laboratorium som utför analys av speciell 
karaktär med hjälp av avancerad analysutrustning. 

Undantag/rån kravet om ansvarig undersökare kan också medges för 
laboratorier som utsetts av livsrnedelsverket och som anlitas f ör att kon-
1rmera ett analysresultat som erhållits vid en kemisk eller mikrobiolo~isk 

analys utförd vid ett godkänt laboratorium eller ackrediterat laboratorium. 
iven om Livsmedelsverket medger di5pens från kravet alt ansvarig under-

sökare skall finnas innebär detta dock inte all sådana laboratorier får göra 
bedömningar av analysresultat som skall ligga till grund för livsmedels-
tillsy nen. Från kravet att endast ansvariga undersökare får svara för 
bedömning av analysresultat och underteckna analysrapporter medges 
normalt inte undantag. 

Denna kungörelse träder i kraft den I oktober 1997. 

ARNE KARDELL 

Per Norberg 
(Biologiska enheten) 
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Bilaga 2 
(till SLY FS 1994:16) 

Kompetenskrav för personal vid laboratorier 

I. Teknis k personal 

I.I För det praktiska laboratoriearbetet ska ll vid laboratorierna finn as 
personal som har genomgått utbi ldning till laboratorieassistent (biomedi-
cinsk analytiker) med godkänt resultat eller som har förvärvat motsvarande 
kompetens genom flera års tjänstgöring vid laboratorium. 

2. Ansvarig undersö kare - mikrobiologi och kemi - undersöknings-
området livsmedel med undantag av dricksvatten 

2.1 Ansvarig undersökare ska ll ha avlagt examen vid agronom-, biolog-, 
civilingenjörs-, kemist- e ller veterinärlinje, e ller på annat sätt avlagt examen 
motsvarande filosofie kandidat omfattande minst 120 poäng. I utbildningen 
skall för mikrobiologer ingå minst 40 poäng inom det biologiska området 
och minst I 0 poäng mikrobiologi och för kem ister minst 40 poäng kemi och 
minst I 0 poäng analytisk kemi. 

2.2 Utöver vad som följer av punkt 2. 1 erfordras minst ett års praktisk erfa-
renhet under sakkunnig ledning av mi krobiologiska respekti ve kemiska livs-
medelsundersökningar. Praktiken skall ge erfarenhet rörande den e ller de ty-
per av li vsmedel, metoder och analyserade substanser eller mikroorganismer 
som normalt förekommer vid sådana laboratorier där den ansvarige under-
sökaren skall vara verksam. 

Den person som skall svara för undersökning av prov uttagna inom offent-
li g kontroll skall ha praktisk erfarenhet av laboratoriearbete vid labora torium 
som utför undersökni rlgar inom den offentl iga kontro llen. Kunskap om 
aktuella författningar skall därvid inhämtas. 
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3. Ansvarig undersöka re - mikrobiologi och kemi - undersökningsom-
rådet dricksvatten 

3. I Ansvarig undersökare skall ha avlagt examen vid agronom-, biolog-, 
civilingenjörs-, kemist- ell er veterinärlinj e ell er på annat sätt avlagt examen 
motsvarande filosofie kandidat omfattande minst 120 poäng. I utbildningen 
skall för mikrobiologer ingå minst 40 poäng inom det biologiska området 
och minst I 0 poäng mikrobiologi och för kemister minst 40 poäng kemi och 
minst I 0 poäng analytisk kemi. 

3.2. Ansvarig undersökare skall därutöver ha genomgått sådan särskil d 
utbildning för ansvariga dricksvattenundersökare, som Livsmedelsverket 
beslutar. 

3.3 Utöver vad som följer av punkterna 3. I och 3 .2 erfordras sex månaders 
praktisk erfarenhet av mikrobiologiska respektive kemiska dr icksvatten-
undersökningar vid godkänt eller ackrediterat laboratorium under hand-
ledning av ansvari g undersökare. Av denna praktik skall minst tre månader 
fu ll göras innan den särskilda utbildningen enligt 3.2 påbörjas. 

3.4 Besiktningsveterinär som genomgått särskild utbildning enligt punkt 
3.2 får efter två veckors praktisk erfarenhet av mikrobiologiska respektive 
kemiska dricksvattenundersökningar ansvara för undersökningar på slakteri-
laboratorium av s lakter iets eget vatten. Praktiken skall genomföras vid ett 
godkänt eller ackredi terat laboratorium under handledning av ansvarig 
undersökare. Prak tiken skall s lutföras innan den särskilda utbildningen 
enligt punkt 3.2 påbörjas. 

4. Ansvarig undersökare - sal monella- och s higellaanalyser i faeces 

4.1 Den person som ansvarar för avläsning av salmonella- och shigella-
analyser av faecesprov från personal vid livsmedelsföretag skall ha genom-
gått särski ld kurs 0 111 salmonella-shigelladiagnostik eller på annat sätt 
förvärvat motsvarande kompetens. 
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5. Ansvarig undersökare - aktivitetsmätning avseende cesium i livs-
medel och/eller radon i dricksvatten 

5.1 Ansvarig undersökare skall ha genomgått utbildning med inriktning mot 
kemi, fys ik e ller geologi motsvarande minst 120 poäng vid universitet e ller 
högskola. Därtill krävs särskild kurs i radiofysik och teknik för mätning av 
låga aktiviteter av cesium i li vsmedel respektive radon i vatten el ler annan 
utbildning som ger motsvarande kunskaper. 

Utöver vad som följer av första stycket erfordras kunskap om livsmedels-
lagstiftningen inom det aktue lla området. 

6. Ansvarig undersökare - mikrobiolog iska undersökningar av 
s laktkroppa r 

6.1 Ansvari g undersökare skall ha avlagt veterinärexamen e ller genomgått 
annan utbildning som ger motsvarande mikrobiologisk kompetens. 

I 

6.2 Utöver vad som fö ljer av punkt 6. 1 erfordras minst 45 dagars praktiskt 
arbete vid godkänt e ller ackrediterat laboratorium under sakkunnig ledning 
avseende samtliga analysmoment i de undersökningar som normalt utförs 
avseende slaktkroppar. 

7. Ansvarig undersökare med sä rs kild kompetens 

7.1 Livsmedelsverket kan besluta om särski lda kompetenskrav för an-
svariga undersökare avseende andra undersökningar än de ovan nämnda. 

Allmii1111a råd 

Utöver de kompetenskrav f ör ansvariga undersökare som f öreskrivits 
ovan kan det i vissa/all vara motiverat att Livsmedelsverket beslutar om 
särskilda kompetenskrav. Exempelvis kan nya teknik- eller analysområden 
bli aktuella inom off entlig livsmedelstillsyn där kompetenskraven i p unkt 2.1 
och 3.1 inte är tillämpliga. 

8. Gemensamma krav 

8.1 T eknis k personal och ansvariga undersökare ska ll på lämpligt sätt upp-
rätthå lla kompetensen inom s ina ämnesområden. 
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