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Med stöd av 3, 4, 7, 8, 10 och 14 §§ förordningen ( 1994: 17 17) 0 111 kontroll av 
livsmedel som importeras från tredje land1 meddelar Statens livsmedelsverk 
fö ljande föreskrifter. 

Omfattning 

I § Föreskrifterna skall ti llämpas vid kontroll av de varor som är förtecknade 
i bilaga I och som importeras till Sverige från ett land som inte ingår i den 
Europeiska unionen (EU). Föreskrifterna gäller dock inte vid import från Norge 
och inte hell er vid import av fi sk och fi skprodukter från Island. 

Föreskrifterna gäller inte landningskontro ll av fi sk. 
Vissa av föreskrifterna reglerar dessutom transitering av animaliska livsmedel 

som inte får omsättas fritt inom EU samt återinförsel av varor som som har sitt 
ursprung i EU. 

I Jfr radcJs d1rckt1v 97/78/EG (EGT nr L 24, 30 I 1998 s 9, Celcx 397L0078), kommissionens 
bes lut 92/525/ EEG (EGT nr L 33 1, 17 11 1992, s 16, Cclcx 392D0525 ), kommissionens bes lut 
93/ 13/ EEG (EGT nr L 9. 15. 1. 1993. s 33 , Celcx 393D00 13). kommissionens beslut 93/14/EEG 
(EGT nr L 9 , 15. 1 1993. s .42, Celcx 393 D0014) samt kommissionens bes lut 94/360/ EEG (EGT nr L 
158, 25 6 1994, s 4 I , Celcx 394D0360). 
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Definitioner 

2 § Följande defini tioner skall gä lla. 
Varor: animaliska livsmedel. 
Sändning: en kvantitet varor av samma slag som omfattas av samma 

sundhetsintyg eller motsvarande dokument. Varorna skall komma från samma 
tredje land eller del av tredje land, och befordras med samma transportmedel. 

Dokumentkontroll: kontroll av sundhetsintyg eller motsvarande dokument 
som åtfö ljer en sändning. 

ldentitets kontroll: kontroll genom okulärbesiktning av att sundhetsintyg eller 
motsvarande dokument och varan stämmer överens. 

Fysis k kontroll : undersökning och kontroll av själva varan. 
Lastansva rig: fysisk eller juridisk person samt ombud för denne som är 

ansvarig för en sändning. 
G räns kontrolls tation : kontrollstation där dokumentkontroll, 

identitetskontroll samt fysisk kontroll får utföras. 
Gräns pass eringsstation : tull kontor som är beläget vid Sveriges yttre gräns 

och där dokumentkontro ll och identitetskontroll får utföras av tullverket. 
Import: avsikten att låta varor övergå till fri omsättning samt övergång till fri 

omsättning av varor inom EU. 
Importvillkor: veterinärmedicinska krav gällande varor som skall importeras. 
Behörig myndighet: central- eller kommunal myndighet som utövar tillsyn 

enligt livsmedelslagen ( 197 1 :5 11 ). 
G räns kontrollveterinär: en av den behöriga myndigheten anställd veterinär 

som Livsmedelsverket förklarat behörig att utföra föreskrivna arbetsuppgifter vid 
en gränskontro llstation. 

Gränskontrollstationer 

3 § En gränskontrollstation skall vara belägen i omedelbar närhet av Sveriges 
yttre gräns. Föreskrifter om villkor för godkännande av gränskontrollstationer 
samt om arbetsrutiner vid sådana finn s i bilaga 2. 

4 § Sändningar skall föras in till Sverige via någon av de gränskontroll- eller 
gränspasseringsstationer som förtecknas i hilaga 3. 
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Anmälan 

5 § Lastansvarig skall i god tid i förväg anmäla en sändning till den gräns-
kontro llstation eller i förekommande fall gränspasseringsstation där varorna 
pl aneras att föras in. Anmälan skall ske med hjälp av ett intyg enligt bilaga .J. 
Originalet och två kopior skall sändas till gränskontrollstationen och en kopia 
skall sändas till den tullregion till vilken gränskontrollstationen hör. I före-
kommande fall skall en kopia sändas ti ll aktuell gränspasseringsstation. Intyget 
skall avfattas på svenska språket, och om varorna skall transporteras vidare till 
annat EU- land även på detta lands språk. 

Som al ternativ till anmälan enligt första stycket får uppgifterna i intyget, efter 
överenskommelse med den behöriga myndigheten, i stället översändas per 
telefax eller med elektronisk post. 

Villkor för import 

6 § Import får endast ske från godkända länder och anläggningar. 
Förteckningar över sådana länder och anläggningar tillhandahålls av 
gränskontrollstationer eller av Livsmedelsverket. 

Allmänt om kontroller 

7 § Den behöriga myndigheten får genomföra kontroller av fartygs- och 
flygplansmanifest . 

8 § . Varje sändning ska ll genomgå föreskrivna kontroller under gräns-
kontro llveterinärens ansvar. 

9 § För varje sändning som anmälts skall gränskontrollveterinären, på 
grundval av de uppgifter som den lastansvarige i förväg lämnat, kontrollera att 
uppgifterna överensstämmer med uppgifter i databasen för SHIFT-projektet. 

Dokumentkontroll 

10 § Varje sändning skall genomgå dokumentkont ro ll så att det kan fastställas 
att uppgifterna i medföljande sundhetsintyg eller motsvarande dokument 

- stämmer överens med de uppgifter som den lastansvarige lämnat i förväg, 
- stämmer överens med importvillkoren som gäller för de ifrågavarande 

varorna. 
Ytterligare föreskrifter om dokumentkontro ll finns i bilaga 5. 
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I dentitetskon troll 

11 § Med undantag för bulkvaror skall varje sändning genomgå en 
identitetskontroll som skall omfatta fö ljande moment. 

a) Om varor anländer i förseglad behållare, eller i förseglat fo rdon 
när så är föreskrivet, skall det kontrolleras att förseglingen är 
obruten och att de uppgifter som återfinns på denna stämmer 
överens med uppgifterna i medföljande dokument. 

b) I annat fall skall vad gäller samtliga varor kontrolleras att 
varorna är försedda med stämplar eller märken som identifierar 
ursprungsland och anläggning, och att dessa stämmer överens 
med uppgifterna i medföljande dokument. 

c) Varor som är emballerade eller förpackade skall kont ro lleras 
med avseende på den särski lda märkning som föreskrivs för det 
ifrågavarande varuslaget. 

Fysisk kontroll 

12 § Varje sändning skall genomgå fysisk kontroll så att det kan säkerställas 
att varorna är tjänliga som livsmedel. f-öreskrifter om hur kontrollerna skall 
genomföras fi nns i hi/aga 6. 

Fysiska kont ro ller av varor för vilka importvi llkoren är harmoni serade skall 
ske med de frekvenser som anges i IHlaga 7. 

13 § Varje sändning bestående av färskt kött , köttberedningar och malet kött 
skall undersökas med avseende på salmonella enligt föreskrifter som anges i 
bilaga 8. Livsmedelsverket kan besluta 0 111 begränsningar av sådana 
undersökningar. 

Doku men ta tion 

14 § Resultatet av genomförda dokument-, identitets- och fys iska kont ro ller 
skall anges i intyget enligt bilaga ./. Originalhandlingen skall utan dröjsmål 
överlämnas till tullverket och en kopia skall överlämnas till den lastansvarige. 
Den andra kopian skall behållas vid gränskontrollstationen under en tid av tre år. 

15 § Intyget enl igt 14 § skall åtfölja sändningen så länge som den står under 
tullövervakning. Vid import skall intyget åtfölja sändningen fram ti ll den livs-
medels lokal där varorna för första gången tas emot. 
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Om sändningen är uppdelad i nera delar gäller vad som föreskrivs i första 
stycket för varje de l av sändningen. 
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16 § Vid import skall originalet av sundhetsintyg eller motsvarande dokument 
behållas vid gränskont rol lstationen under en tid av tre år. Den lastansvarige skall 
erhålla en bestyrkt kopia av handlingen eller handlingarna. 

Riktad import 

17 § Om 
- varor är avsedda för ett EU- land eller område därav som ställer 

särskilda krav för import , 
- provtagningar har gjorts men resultatet av dessa ännu inte är kant 

då transportmedlet lämnar gränskontrollstationen, eller om 
-det rör sig om import av varor s0111 har godkänts fö r särski lda 
ändamål 

skall kompletterande uppgifter lämnas till den behöriga myndigheten på 
bestämmelseorten via Animonätet. 

18 § Varje sändning med varor som avses i 17 § första och tredje strecksatsen 
och som är avsedd för ett annat EU-land ska ll genomgå dokumentkontro ll , 
identitetskont ro ll och fysisk kontroll vid den gränskontrollstation där varorna 
förs in i Sverige I förekommande fall skall särski lt kontrolleras att varorna 
uppfyller de speciella krav som ställs i destinationslandet. 

Kött av oavhudat frilevande pälsvilt skall genomgå identitetskontroll eller 
fysisk kontroll vid anläggningen på bestämmelseorten dit köttet skall 
transporteras under tullkontroll i enlighet med T5- förfarandet. Resultatet av 
dessa kontroller skall meddelas ti ll den gränskontrollstation där varorna för 
förs ta gången fördes 111 . 

19 § Följande gäller för sändningar som skall övervakas under transporten från 
mottagande gränskontrollstation fram till anläggningen på bestämmelseorten. 

a) Sändningarna skall transporteras i förseglat fordon med tätt last ut rymme 
eller i förseglad behållare. 

Varor som avses i 17 § tredje strecksatsen skall stå under tullkont roll i 
enli ghet med T5- förfarandet. 

b) Gränskontrollveterinären skall via Animonätet underrätta den behöriga 
myndigheten på bestämmelseorten om varans ursprung och bestämmelseort. 
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c) Den behöriga myndigheten på bestämmelseorten skall , efter besked från 
den ifrågavarande anläggningen, inom 15 dagar meddela gränskontroll-
veterinären som anmält sändningen att varorna har tagits emot vid anlägg-
nmgen. 

20 § När det konstaterats att en sändning inte har nått fram till anläggningen 
på bestammelseorten, skall den behöriga myndigheten på den ort varifrån 
sändningen utgått vidta nödvändiga åtgärder mot den lastansvarige. 

Sjö- och l ufttra nsport 

2 1 § Sändningar som anländer till en gränskont ro llstation men som är avsedda 
att importeras via en annan gränskontrollstation i Sverige eller i ett annat EU-
land, skall genomgå identitetskontro ll och fysisk kontroll vid gränskont roll-
stationen på bestämmelseorten, förutsatt att transporten sker sjö- eller luftvägen. 
Följande ska ll iak ttas vid den gränskont rollstation där en sändning förs in. 

a) När sändningen lastas om från ett flygplan ti ll ett annat ell er frän ett fartyg 
till ett annat direkt eller efter lossning på kaj eller i terminal inom 
tullklareringsområdet för samma fl ygplat s eller hamn, skall den lastansvarige 
underrätta den behöriga myndigheten om detta. 

En dokumentkont roll får i undantagsfall genomföras om det föreligger fara för 
djurs eller människors hälsa. 

b) I övriga fal l skall sändni ngen, om den lossas, förvara s under den behöriga 
myndighetens kontroll inom hamnens eller flygplatsens tul lklareringsområde 
i avvaktan på sjö- eller luftt ransport till en annan gränskontrollstation. 

Sändningen skall genomgå en dokumentkontroll. I undantagsfall skall även en 
identitetskont roll och fysisk kontro ll genomföras om det bedöms föreligga fara 
for djurs eller människors hälsa. 

Transitering 

22 § Transitering av varor från ett tredje land genom Sverige till ett annat 
tredje land skall tillåtas endast om sändn111gen kommer från ett land från vi lket 
varor får föras in till EU. Undantag från detta krav kan medges om en sändning 
anländer med flyg eller fartyg, och varorna endast skall lastas om till ett annat 
flygplan eller ti ll ett annat fartyg inom samma tu llklareringsområde för att 
därefter sändas vidare utan ytterligare uppehåll på EU-territorium. 
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23 § Transitering skall godkännas av gränskontrollveterinären vid den 
gränskontroll station där en sändning förs in. 

Den lastansvarige skall i förväg förbinda sig att återta en sändning om den 
avvisas från destinationslandet. 

24 § Varje sändning som anmälts för transitering vid en gränskontrollstation 
skall åtföljas av sundhetsintyg eller motsvarande dokument samt om så behövs, 
bestyrkta översättningar av dessa handlingar. 
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25 § Varje sändning skall genomgå dokument- och identitetskontroll vid den 
gränskontrollstation där sändningen anmälts. Undantag från dessa kontroller kan 
bevilj as för sjö- och lufttransport om 

- sändningen inte lossas. I sådant fall skall dokumentkontrollen ersättas med 
en kontroll av fartygs- eller flygplansmanifestet, 

- sändningen lastas om från ett flygplan till ett annat eller från ett fartyg till ett 
annat i enlighet med vad som föreskrivs i 2 1 § a). 

26 § I undantagsfall skall en fysisk kontroll genomföras om fara föreligger för 
djurs eller människors hälsa eller vid misstanke om oegentligheter. 

27 § Transitering på väg, järnväg eller inre vattenvägar skall stå under tull-
kontroll i enlighet med T I - förfarandet. 

28 § Under transitering skall en sändning åtföljas av sundhetsintyg eller mot-
svarande dokument samt av intyg enligt bilaga 4, av vilket skall framgå över 
vi lken gränskontrollstation sändningen skall lämna EU- territorium. 

29 § Sändningen skall transporteras i förseglat fordon eller i förseglad be-
hållare eller container. Varorna får inte lossas eller delas upp efter det att sänd-
ningen lämnat gränskontrollstationen på införselplatsen . Ingen hantering är 
tillåten under transporten. 

30 § Sändningen skall lämna EU- territorium inom högst 30 dagar efter det att 
den passerat gränskontrollstationen på införselplatsen. 

31 § Gränskontroll veterinären som givit tillstånd till transiteringen skall via 
Animonätet underrätta veterinären vid gränskontrollstationen på utförselplatsen 
om sändningen. Denne skall på intyget enligt bilaga 4 anteckna att berörd sänd-
ning har lämnat EU- territorium, och via telefax eller på annat sätt sända en 
kopia av detta dokument till gränskontrollstationen på införselplatsen. 

SLVFS 1999:21 
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32 § Om gränskontrollveterinären vid gränskontrol lstationen på införselplatsen 
inte erhållit underrättelse om att sändningen har förts ut från EU- territorium 
inom den tid som föreskrivs i 30 §, skall detta förhållande meddelas till 
tullverket. 

33 § Samtliga kostnader som uppstår i samband med transitering skall bäras 
av den lastansvarige . 

Frizoner, frilager och tullager 

34 § Sändningar får läggas upp i en frizon, ett fritager eller ett tull ager endast 
om den lastansvarige i förväg har uppgivit avsikten med sändningen, samt om 
importvillkoren är uppfyllda eller in te. Saknas exakt uppgift om avsikten med 
sändningen skall den anses vara avsedd att importeras för fri omsättning. 

35 § Sändningar som avses i 34 § skall genomgå dokumentkontroll , identitets-
kontroll och fysisk kont roll vid den gränskontrollstat ion där införsel sker. 

Utom vid väl grundad misstanke om risk för människors eller djurs hälsa är 
den fysiska kontrollen dock inte nödvändig när det vid dokumentkontrol len 
klarlagts att varorna inte uppfyller importvil lkoren. 

36 § När kontrollerna visar att importvil lkoren är uppfyllda ska ll gräns-
kontrollveterinären upprätta intyg enligt bilaga 4. Varorna skall från veterinär 
synpunkt förklaras godkända för fri omsättning. 

37 § Transport till destinationslagret skall ske under tul lkontroll i förseglat 
ford on. Gränskontrollveterinären skall via Animonätet informera den behöriga 
myndigheten på bestämmelseplatsen om sändningen. 

Varor som inte 11ppfyller importvillkor 

38 § Varor som inte uppfyller importvi llkoren får läggas upp i ett lager i en 
frizon , ett fri lager eller ett tu llager endast om följande villkor är uppfyllda. 

a) Sändningen skall komma från ett tredje land från vi lket varor får föras in ti ll 
EU. 

b) Lager i frizoner och frilager skall vara godkända av den behöriga 
myndigheten. För att godkännas skall lagren vara belägna inom ett slutet 
område där in- och utfart står under ständig övervakning av den som är 
ansvarig för lagret. När det gäller lager i en frizon ska ll hela zonen vara 
inhägnad och stå under ständig tullövervakning. 
Lagerutrymmen i frizoner, fr ilager och tullager skall vara godkända som 
livsmedels lokaler i enlighet med livsmedelslagstiftningen. 

SLVFS 1999:21 
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c) Det skall fi nnas ett journal system i vilket för varj e dag skall anges alla de 
sändningar som förs in till eller ut från ett lager. Av uppgifterna skall 
framgå vilken typ av varor det rör sig om, kvant itet samt mottagarens namn 
och adress. Journaluppgifterna skall bevaras i minst tre år. 

d) Det skall finnas särskilda lager- och kyl utrymmen för denna kategori av 
varor. När det gäller befintl iga lager får den behöriga myndigheten dock 
tillåta att varorna lagras separat i samma lokal i ett låsbart utrymme. 
Varorna får inte bearbetas på något sätt under den tid de lagras. 

e) I lokalerna skall finnas ett särski lt utrymme reserverat för personalen som 
ut för veterinärkontrollerna . 

39 § Den behöriga myndigheten får med hänvisning till djurs eller människors 
hälsa besluta all en sändning med varor som inte uppfyller importvillkoren inte 
får läggas upp i en rrizon, fr ilager eller ett tullager. 

40 § Sändningar som fö rs in i en frizon, fr ilager eller ett tullager skall vara 
försedda med tullens sigi ll. 

41 § Varor som inte uppfyller importvillkoren får lämna en frizon, fril ager 
eller ett tullager endast för all sändas till ett tredje land, till ett lager som avses i 
43 § eller för att destrueras. 

a) Transport till ett tredj e land skall ske med beaktande av kraven i 23 § andra 
stycket, 24 § samt 27 - 3 1 §§. 

b) Transport till lager som avses i 43 § skall ske under tullkontroll i enlighet 
med T I - förfarandet. 

c) De berörda varorna skall göras odugliga som livsmedel innan de transporte-
ras till en destruktionsanläggning. 

42 § Varor enligt 4 I § skall transporteras i förseglat fordon med tätt lastut-
rymme eller i förseglad behållare. En sändning får inte lastas om, och in te heller 
fl yttas mellan olika frizoner, fri lager eller tull ager. 

S keppshande l 

43 § En verksamhet genom vilken varor som avses i 4 I § levereras till fartyg 
för att konsumeras ombord skall vara godkänd av den behöriga myndigheten. 

Lager skall vara inrymt i en stängd byggnad vars in- och utgångar står under 
ständig övervakning av den som är ansvarig för verksamheten. 

Lagerutrymmen skall vara godkända som livsmedelslokaler i enlighet med 
livsmedelslagsti ft ningen. 

SLVFS 1999:2 1 
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44 § Varor som inte uppfyller importkraven får inte bearbetas i verksamheten 
på något sätt . 

45 § Varje sändning med varor som anländer till ett lager skall snarast 
anmälas till den behöriga myndigheten. 

46 § Varor skall levereras antingen direkt ombord på fartyg eller till ett lager 
med särskilt tillstånd i bestämmelsehamnen. Åtgärder skall vidtas så att varorna 
under inga omständigheter kan lämna hamnområdet för en annan bestämmelse-
ort. Transporten från det ursprungli ga lagret fram till bestämmelsehamnen skall 
ske under tullkontroll i enlighet med T I-förfarandet. 

47 § Den som ansvarar för verksamheten skall i förväg till såväl den behöriga 
myndigheten på verksamhetsorten som till den behöriga myndigheten på 
bestämmelseorten lämna uppgift om tidpunkten för avsändande! samt 
bestämmelseplatsen. 

48 § Den som ansvarar för verksamheten skall till den behöriga myndigheten 
på verksamhetsorlen ge in bevisning 0 111 att produkterna har nått fram till 
bestämmelseplatsen. 

49 § Vid ett lager skall det finnas register som innehåller uppgifter om alla 
inkommande och utgående sändningar under en treårsperiod. 

50 § Den behöriga myndigheten på verksamhetsorten skall senast vid tid-
punkten för avsändandet lämna upplysning om leveransen och bestämmelse-
platsen till den behöriga myndigheten på bestämmelseorten via Animonätet. 

Återinförsel 

51 § Varor som har sitt ursprung i EU, och som avvisats från ett tredje land får 
återinföras till EU-territorium endast om sändningen åtföljs av originalintyg eller 
av en bestyrkt kopia av originalet. 

Skälen ti ll avvisningen skall finnas angivna tillsammans med en försäkran om 
att lagrings- och transportvil lkoren för varorna har uppfyllts, samt att varorna 
inte har utsatts för någon bearbetning. 

Varor som transporteras i förseglade behållare skall åtföljas av en handling i 
vilken transportföretaget intygar att varorna inte har bearbetats eller lossats. 

Återinförse l av en sändning får inte förvägras om den behöriga myndighet som 
utfärdat originalintyget har godkänt återtagandet av sändningen, och villkoren i 
1-3 stycket är uppfyllda. 
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52 § Varor enligt 5 1 § skall genomgå dokument- och identitetskontroll. Sänd-
ningen skall därefter under iaktagande av vad som föreskrivs i 19 § transporteras 
direkt till den anläggning varifrån varorna härrör. Transport som kommer att ske 
genom en annan medlemsstat skall godkännas i förväg av gränskontrollveteri-
nären. 

Åtgärder 

53 § Om det i samband med kont roller vid en gränskontrollstation visar sig att 
varor inte uppfy ller importvillkoren eller om kontrollerna avslöjar oegentligheter, 
skall gränskontrollveterinären efter samråd med den lastansvarige besluta om 
någon av fö ljande åtgiirder. 

a) Varorna skall inom högst 60 dagar sändas från samma gränskontrollstation 
med samma transportmedel till en bestämmelseort i tredj e land som avtalas 
med den lastansvarige. Sundhetsintyg och eventuella andra dokument skall 
ogiltigförklaras så all sändningen inte kan föras in till EU-terri torium via en 
annan gränskontrollstation. 

Gränskontrollveterinären skall förmedla relevant information via datasystemet 
för SHIFT. 

b) Om återsändning inte kan ske eller om tidsfristen enligt a) har löpt ut , eller 
om den Iastansvarige omedelbart lämnar s itt samtycke, skall varorna 
destrueras i en anläggning som är godkänd av och registrerad hos Statens 
jordbruksverk. 

54 § Vad som föreskrivs i 53 § skall inte gälla om den behöriga myndigheten 
lämnat medgivande till att varorna får användas för annat ändamål än som 
livsmedel. 

55 § I avvaktan på återsändning skall varorna förvaras under den behöriga 
myndighetens kontroll. 

Den lastansvarige skall bära alla de kostnader som uppstår i samband med 
förvaring, återsändning, destruktion eller när varorna skall användas för annat 
ändamål än som livsmedel. 

Utökade kontroller 

56 § Gränskontrollveterinär skall företa alla de ytterligare undersökningar som 
är nödvändiga när det föreligger tveksamhet 

- om en varas identi tet, 
- om den egentliga bestämmelseorten eller om 
- varorna uppfyller samtliga krav som ställs i lagstiftningen. 

S L VFS 1999:21 
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I sådana fall skall varorna stå under den behöriga myndighetens kontroll tills 
resultaten av undersökningarna erhåll its. 

Skyddsåtgärder 

57 § Om det i samband med kontroller visar sig att varor kan komma att 
utgöra fara för människors eller djurs hälsa skall den behöriga myndigheten 
omedelbart ta hand om varorna och låta destruera dem. Den behöriga 
myndigheten skall snarast möjligt meddela Statens livsmedelsverk om de 
åtgärder som vidtagits. 

Underrättelse 

58 § Om kontroller avslöjar en allvarlig överträdelse eller upprepade 
överträdelser av föreskrifterna skall gränskontrollveterinären omedelbart 
underrätta Statens livsmedelsverk om sådant förhållande. 

Rapportering 

59 § Gränskontrollveterinären ska ll årligen den I februari och den I augusti 
rapportera omfattningen och resultaten av genomförda kontroller till 
Livsmedelsverket. 

Dispens 

60 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa föreskrifter. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den I j uli 1999 då Statens livsmedelsverks 
föreskrifter (SL V FS 1994:59) om kont ro ll av animaliska livsmedel som 
importeras från tredje land upphör att gälla. 

BERTIL NORBELI E 

Håkan Stenson 
(Tillsynsenhet I) 

SL VFS 1999:21 



Bt!aga I 
(ti ll SL V FS 1999:2 1) 

Fö rteckning över varuslag 

T11/ltaxe1111111111er 

020 1-02 10 

030 1-0306 

ur 0307 

0401-0406 

0407 

0408 

0409 

0504 

ur 0506 

ur 05 11 

ur 05 11 

Varuslag 

Kött och undra ätbara t(jurde/ar 

Kött och andra ätbara djurdelar 

Fisk samt kräjidjur och hliitdjur 

Fisk och kräftdjur 

Blötdj ur (ostron, musslor, bläckfisk, sniglar) 

M1ölkprod11kter; fågelägg, naturlig honung 

Mjölkprodukter 

Fågelägg med skal 

Fågelägg utan skal samt äggula 

Naturl ig honung 

Produkter av an1111a/1skt ursprung mte 
nämnda eller inbegnpna någon annanstans 

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än 
fi sk) 

Benmjöl 

Djurblod, flytande eller torkat 

Fiskavfall 

SLVFS 1999:2 1 
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Tu lltaxe1111 mmer 

ur 150 1 

ur 1502 

1601 

1602 

ur 1603 

ur 1604 

ur 1605 

ur 190 1 

Varuslag 

Animaliska och vegetabiliska f el/er 

Ister; annat svinfett och fjäderfäfett (utom 
fetter från ben och avfall), utsmälta, även 
utpressade eller extraherade med lösnings-
medel 

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller 
getter (utom fetter från ben och avfall), råa 
eller utsmälta även utpressade eller extrahe-
rade med lösningsmedel 

Beredningar av kött, fisk, krä/idjur eller 
blötdjur 

Korv och liknande produkter av kött, andra 
djurdelar eller blod ; beredningar av dessa 
produkter 

Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller 
konserverade på annat sätt 

Köttextrakt och köttsaft 

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar 

Kräftdjur och blötdjur, beredda eller 
konserverade 

Beredningar där animaliska produkter ingår 

Livsmedelsberedningar innehållande kött , 
andra djurdelar, blod eller produkter därav 

SLVFS 1999:21 



T111/taxe1111111111er 
ur 1902 

ur 1904 

ur 1905 

ur 200 I - ur 2005 

ur 2 103 

ur 2 104 

ur 2 I 05 

ur 2106 

ur 230 I 

Varuslag 
Pastaprodukter och couscous innehållande 
kött, andra djurdelar eller produkter därav 

Livsmedelsberedningar erhållna genom 
svällning eller rostning av spannmål eller 
spannmålsprodukter och spannmål annan 
än majs i form av korn, förkokt eller på 
annat sätt beredd innehållande kött, andra 
djurdelar eller produkter därav 

Bakverk innehållande kött, andra djurdelar 
eller produkter därav 

Beredningar av köksväxter eller frukter inne-
hållande kött , andra djurdelar eller produkter 
därav 

Såser samt beredningar för tillredning av så-
ser och blandningar för smaksättningsän-
damål innehållande kött, andra djurdelar eller 
produkter därav 

Soppor och buljonger samt beredningar för 
tillredning av soppor eller buljonger och 
homogeniserade sammansatta livsmedels-
beredningar innehållande kött, andra 
djurdelar eller produkter därav 

Glassvaror (även innehållande kakao) till 
övervägande del innehållande mjölkprodukter 
enligt nr 0401-0404 

Andra beredningar innehållande kött, andra 
djurdelar, produkter därav eller bladalbumin 

Grevar 

SLVFS 1999:21 
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Tulltaxe1111111111er 

ur 3002 

ur 350 I 

ur 3502 

ur 3502 

ur 3502 

ur 3503 

Varuslag 

Blodplasma och röda bl odkroppar 

Proleiner 

Kasein och kaseinater 

Äggalbumin 

Mjölkalbumin 

Blodalbumin 

Gelatin 

SLVFS 1999:2 1 



G rä nskontro llstationcr 

I. Villkor för godklinna ndc 

För att godkännas skall en gränskontrollstation ha 

lJilaga 2 
(ti ll SLVFS 1999:2 1) 

- den personal som krävs för all kontrollera de dokument som åtföljer en 
sändning, 
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- ett i förhållande till mängden sändningar som passerar kontrol lstationen 
tillräckligt antal veterinärer och assisterande personal som är särskilt 
utbildade fö r att genomföra ident itetskontroll och fysiska kontroller av varje 
sändning av varor, 

- till räckligt med personal för att kunna ta och undersöka stickprov från 
sändningar, 

- tillräckligt stora lokaler för den personal som ansvarar för veterinär-
kontrol lerna, 

- lämpliga lokaler och utrustning som gör det möjligt att genomföra rutin-
analyser och ta stickprov, 

- lämpliga lokaler och utrustning som gör det möjligt att ta och undersöka 
prover för rut inkontroller, 

- tillgång ti ll ett laboratorium där särskilda analyser av de prov som tagi ts på 
kontrollstationen kan göras, 

- lokaler och kylutrymmen som medger förvaring av den del av en sändning 
som tagits ut för analys och av varor som ännu inte godkänts för import, 

- lämplig datorutrustning som medger ell snabbt utbyte av information, särskilt 
med andra gränskontrollstationer genom databasen för SI-I IFT- projektet, 

- ti llgång till tjänster vid en godkänd bearbetningsanläggning för animaliskt 
avfa ll. 

2. A rbcts rutincr 

I . Gränskont ro llstationer skall vara byggda, utrustade underhållna och ledas 
i enl ighet med föreskrifterna. Alla försiktighetsåtgärder skal l vidtas för att för-
hindra att smitta sprids mellan olika varor. 

Vid en griinskontrollstation skall finnas utrustning för rengöri ng och desin-
fektion av lokalerna. Om flödet av varor blir omfattande eller diversifierat, kan 
de godkända gränskontrollstationerna enligt de villkor som föreskrivs i första 
stycket bestå av en eller flera kontrollplatser som var och en har tillräckligt med 
personal, utrustning samt besiktnings- och förvaringslokaler för den mängd och 
den typ av varor som passerar. 

SLVFS 1999:21 
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2. Vid identitetskontroller, fysiska kontroller och provtagningar skall varorna 
hanteras så att de inte förorenas, samt hänsyn tas till de eventuella särskilda 
temperaturförhållanden som varorna transporteras under. Kontroller av varor 
som inte är emba llerade skall ske under tak . Dessutom skall åtgärder vidas för 
en hygienisk hantering och skydd av varor under lossning och lastning, samt 
hänsyn tas till de s/irski lda temperaturförhållanden som varorna transporteras 
under. 

3. Gränskontrollstation skall ledas av en veterinär som skall fi nnas på 
stationen eller kont rollplatsen när kont roller av varor genomförs. 

4. Grä nskontrollve terinlir får assisteras av särskilt utbildad personal som 
under veterinärens ledning får utföra 

- dokumentkontroll , 
- identitets- och fysiska kontroller samt ta prover och ut föra analyser. 

Veterinären skall alltid bes luta i importfrågor. 
5. Personalens hygien samt hygienen i lokaler och utrustning skall vara sådan 

all den inte kan påverka resultaten av de kontrol ler som utförs vid gränskontroll -
stat ionen. 

6. Gränskontro llveterinär skall , till dess att SI II FT- systemet genomförts, 
förfoga över f1tminstone 

- aktuell förteckning över de tredje länder eller delar av tredje länder som 
tillåts exportera varor till EU, eller i tillämpliga fa ll , till vissa medlemsstater, 

- kopior av bes lut om förbud eller begränsning av import av varor til l EU, 
- kopior av EU:s eller medlemsstaternas oli ka beslut med uppgifter om 

innehå lle t i dj urhälso- e lle r s undhets intyg e lle r annat d okument som s kall 
följa varor som sänds ti ll EU , eller i tillämpliga fall till vissa medlemsstater, 

- ak tuell förteckning över gränskont ro llstationer, innehållande all relevant 
information om dem, och särskilt vad giiller kommunikationsutrustning, 

- ak tuell fö rteckning över anläggningar i tredje land som får sända varor till 
EU när sådan förteckning fi nns för en särskild vara, 

- ak tuella upplysningar om sändningar som ej godkänts för import och som 
returnerats, 

- översikt över de kontroller av varor från tredje land som genomförts inom 
EU , och där resultaten inte varit godtagbara, 

- akt uell journal över sändningar som har returnerats, destruerats eller 
godkänts för annat ändamål än konsumtion, 

- förteckning över de provtagningar för laboratorieundersökningar som har 
genomförts vid gränskontro llstationen och resultaten av dessa 
undersökningar, 

- förteckning över resul taten av de kontroller som har utförts på varor avsedda 
för konsumtion på transportmedel i internationell trafik, 

- tillräcklig arkiveringskapacitet för att lagra information som rör kontroll av 
varor från tredje land. 

SLVFS 1999:21 



A. Gräns kontrollstationer 

Arlanda 
Göteborg 
Helsingborg 
Karlskrona 
Landvetter 
Stockholm 
Varberg 
Wallhamn 
Ystad 

8. Gräns passeringsstation 
Karlshamn 

SL VFS 1999:21 
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Bilaga 4 
(ti ll SL V FS I 999:2 I) 

Intyg om kontroller av produkter som skall importeras till EU från tredje land 

Ändringar och raderingar som inte är attesterade av en behörig person kan medföra att 
dokumentet inte accepteras. 

I. Upplysningar om siindni ngen( I ) 

21 

Gränskontrol lstation där de veterinära kontrollerna skall utföras: __________ _ 

Ursprungsland: ____________________________ _ 

Avsändarland: _____________________________ _ 

Avsändare: ______________________________ _ 

Importör: 

Bestämmelseort inom EU: ________________________ _ 
(Land. fö retag. ad ress) 

Tulldestination: ____________________________ _ 

Trn11 .1p ortmedel 
Flyg: Linjenummer: __________________ _________ _ 

Land transport : Registreringsnummer/godsvagnsnummer: _____________ _ 

Sjötransport: Fartygsnamn och containernummer: _ ______________ _ 

Förseglingens/sigillets nummer: 
CN kod Varuslal! Förvarin2ss:itt Antal kolli Bruttovikt Nettovikt 

Totalt 

Förväntat Djurhälsointyg och Uppgiftslämnarens under- Datum: 
ankomstdatum och sundhetsintyg i original : skrift : 
klockslag: Nr: 

Datum för utfärdandet: 

Namnteckning/förtydligande: 
Ort: 
Utfärdande myndighet: 

( l )Fylls i av importören eller dennes ombud 

SLVFS 1999:21 
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2. Beslut om part iet( 1) Journalnummer: ___ _ 

( iodkä1111sfor fri 0111.1·älf11111g i110111 t ' /J 
tjänligt som li vsmedel 
tjanligt som djurfoder till 

(land och fö rcrag) 

D avsett for farmaceutiskt bruk till: 

{land och förclag) 

D otjänligt som li vs111edel eller djurföda 
varan avses underkastas annan teknisk 
behandling (ange vi lken) 

D annan anvandning (ange vi lken) 

J1artiel avvisas 

Orsak: 

Gränskont rollställets 
fullständiga namn och 
stampel: 

Datum: 

lnfärs till EU under t11/lko111roll 
vidarebefordras till ett annat tredje land 
utan omlastning (ange tredje land) 

D lagras i fri zon eller frilager 
Namn och adress: 

D lagras i tullupplag 
Namn och adress: 

D skickas vidare till ett annat EU-land med 
sarskilda krav (Ange land och företag) 

i en lighet med beslut 

Åtgärd : Återsands fore. ____ _ 
Förstörs fö re : ________ _ 

Bearbetas i enlighet med artikel 4 
i beslut 93/ I 3/EEG 
(Ange namn och adress på företag). 

Gränskont ro I I veterinär : 

Undcrskrifl 

Namn med versale r (2) 

A11111ärk11111gar 
Genomförda kontroller . Dokumentkontroll ldentitetskontroll Fysisk kontroll D 
Genomförda laboratorieprov: Resultat 
Laboratorieorov under analys: 

Granskontrollstat ionens sigillnummer. _______ _____________ _ 

Behörig myndighet på bestammelseorten: ___________________ _ 

( 1 >Kl)·ssa for t1ll:1111pllg1 al temaliv och Sll)'k de ovnga 
Fylls i av gr~11sko11trolls1a11011c 11s pe rsonal. 

(2>u11dcr1ccknas a,· ansvarig 
granskontrollvctcri n..ir 

SLVFS 1999:2 1 



Dokumentkontroll 

I . Tulldestinationen skall undersökas. 

Hilaga 5 
(till SL VFS 1999:2 1) 
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2 . Det sundhetsintyg eller andra dokument som skall åtfölja en sändning skall 
undersökas för att fastställa att 

- det rör sig om ett originalintyg eller originaldokument, 
- det avser ett tredj e land eller del av ett tredje land som är godkänt för export 

till EU, eller om det gäller varor för vilka reglerna inte är harmoniserade, till 
Sverige, 

- form och innehåll överenssrnmmer med den förlaga som har fa ststäl lts för en 
vara och för det aktuella landet, 

- intyget eller dokumentet består av ett enda ark, att det är full ständigt ifyllt 
och att en enda mottagare finns angiven, 

- datum för utfärdande stämmer överens med det datum då varorna lastades för 
vidare transport till EU- territorium, 

- det avser en anläggning som är godkänd för export till EU, eller om det 
gäller varor fö r vilka reglerna inte är harmoniserade, till Sverige, 

- det är upprättat på svenska språket, 
- det är undertecknat av en behörig veterinär eller i förekommande fall av en 

företrädare för det aktuella landets behöriga myndighet. Namnteckningen 
skall vara läsbar, och namnet och tjänsteställning skall anges med versaler. 
Stämpel skall ha en färg som avviker från övrig skrift på intyget. 

- informationen som lämnats står i överensstämmelse med den information 
so m lämna ts i intyget e nligt hila}!,a 4 . 

SLVFS 1999:2 1 
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Fysiska kontroller 

Bilaga 6 
(till SL VFS 1999:2 1) 

25 

I. Fysisk kontroll av varje sändning skall ske under förhållanden som medger 
att undersökningar och provtagningar kan genomföras på ett ti ll fredsställande 
sätt. 

2. Genom kontroller skall fastställas bl.a. att varorna inte påverkats menligt 
under transporten. Undersökningarna skall ske med inriktning på 

- avvikelser vad gäller lukt, färg, konsistens och smak, 
- enkl are fys iska- och kemiska tester, 
- laboratorietester för att upptäcka eventuell förekomst av restsubstanser, 

sj ukdomsalstrande organismer, smittämnen eller andra förändringar. 
3. Oavsett varuslag skall följande åtgärder vidtas. 
a) Med hänsyn ti ll transportförhållanden och transportsätt skal l kontrolleras att 

kylsystem inte är behäftat med fel eller att avbrott i kylningen förekommit. 
b) Sändningens verkliga vikt skall jämföras med de viktangivelser som står i 

medföljande dokument. Vid behov skall hela sändningen vägas. 
c) Förpackningsmaterialet och alla märkningsuppgifter som återfi nns i 

stämplar eller märken skall jämföras med krav i tillämpliga föreskrifter. 
d) Kontroll skall ske av att föreskrivna temperaturkrav iakttagits under 

transporten. 
e) För genomförande av sensoriska kontroller, fysiska- och kemiska tester 

samt laboratorietester skall en hel uppsättning av förpackningar eller om det 
gäller varor i lös vikt, olika prov undersökas. 

Testerna skall genomföras på en hel uppsättning prov som tas från hela sänd-
ningen. Om så krävs får varorna delvis lossas för att göra det möjligt att nå alla 
delar av sändningen. 

f) Kontroll skall genomföras på en procent av varorna ell er förpackningarna i 
sändningen, dock minst två och högst tio förpackningar. För varor i lös vikt 
gäller att undersökningen ska ll genomföras på minst fem prov som tas på 
olika ställen i sändningen. 

Beroende på omständigheterna och varuslaget får gränskontrollveterinären 
besluta om mer omfattande kontroller. 

g) Om resultatet från laboratorietester inte är till gängligt omedelbart, och 
ingen fara bedöms föreligga för människors och djurs hälsa får sändningen 
släppas fri . 

SL VFS 1999:21 
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h) Om laboratorietesterna utförs på grund av misstanke om oegentligheter, 
eller om tidigare utförda tester givit positivt resultat får en sändning inte 
s läppas fri förrän ett negativt resul tat finns tillgängligt. 

i) Enbart i fö lj ande fall skall ett transportmedel lossas helt och hållet. 
- Lastning har skett så att hela sändningen inte går att komma åt genom att 

endast lossa en viss del av den. 
- Stickprov visar på oegent ligheter. 
- Kontroll av en föregående sändning har avslöjat oegentl igheter. 
- Gränskont roll veterinären misstänker att oegentligheter föreligger. 

j ) Gränskont ro llveterinären skall intyga att kontroller genomförts genom att 
återförs luta alla öppnade förpackningar och förse dem med stämpel. 
13ehållare skall återförseglas, och numret på fö rseglingen skall anges i 
intyget enligt /)I/aga ./. 

SL VFS 1999:2 1 
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Bilaga 7 
(till SLYFS 1999:21 ) 

Fysis ka kontrollfrekvenser giillandc inkomna sändningar 

Kategori I 

I. Färskt kött, även slaktbiprodukter och produkter av de 
nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur som anges i rådets 
direktiv 92/5/ EEG 

2. Fiskprodukter i sådana hermetiskt slutna behållare att de är 
oberoende av omgivande temperaturer, färsk och fryst fisk 
och torkade eller saltade fiskprodukter 

3. Hela ägg 
4. Ister och utsmälta fetter 
5. Djurtarmar 
6. Kläckä , , 

Kategori Il 

I . Fjäderfäkött och fj äderfäköttprodukter 
2. Kaninkött , vil tkött (frilevande/hägnat) och produkter härav 
3. Mj ölk och mjölkprodukter för konsumtion 
4. Äggprodukter 
5. Förädlat animaliskt protein för konsumtion 
6. Andra fi skprodukter än de som nämns under kategori I 2. 

samt tvåskaliga blötdjur 
7. Honun• 

Katego ri 111 

I . Gelatin 
2. Grodlår och sniglar 
3. Ben och benprodukter 
4. Hudar och skinn 
5. Horn, horn rodukter, hovar och klövar samt rodukter därav 

Li kvii ni ighctsa vta I 

20 % 

20 % 

20 % 
20 % 
20 % 
20 % 

50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 

50 % 

Minst I % 
och 
maximalt 
10 % av 
varor 1 

punkterna 
1-5 . 

I det fa ll ett likvärdighetsavtal som slut its mellan Europeiska gemenskapen 
och ett tredje land innefattar särskilda frek venser vad gäller fys iska kontroller, 
skall dessa iak ttas vid en gränskontroll station. 

SL VFS 1999:21 
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Provtag ning avseende Salmonella 

Provtagnings metod 

Bilaga R 
(till SLVFS 1999:2 1) 

Ett ytprov på ca 25 g tas ut med hjälp av sterila instrument. 

29 

Provtagningsstället får inte namberas eller steriliseras på annat sätt. Det uttagna 
provet från ett kolli utgör ett prov. Proverna överflyttas sterilt till en prov-
behållare eller till en plastpåse. Prov skal l märkas och ident ifieras. Frysta prover 
skall förvaras frysta och kylda prover kylda vid transport till laborat orium . 
Proverna undersöks som samlingsprover 0111 högst fem prov i varje 
samlingsprov. 

Proverna skall analyseras på ackrediterat laboratorium med bakteriologisk 
metod, ISO 6579: 1993 eller NMKL nr 7 1, gällande ut gåva. 

Provtagningens omfattning 

Från ett varuparti bestående av ett antal koll i/enheter skall provtagningen 
omfatta följande antal prover. 

Kolumn I 
Varuparti, antal enheter/kolli 

1-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-89 
90- 199 
200-4 99 
500 eller fl er 

Kolumn 2 
Antal enheter/kolli som skall provtas 

samma, dock högst 20 
20 
2S 
30 
3S 
40 
50 
55 
60 

Omräkningstabell för provtagning av varuparti bestående av små enheter/kolli . 

Vikt på enhet > 20 kg 10-20 kg < JO kg 
koefficient som antal koll i an tal koll i antal koll i 
skall användas för X I x ¾ x ½ 
kolumn I ovan 

SLVFS 1999:21 
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Provtagning av stora bulkförsändclscr som inte är uppdelade i kolli eller 
sä rskilda förpackn ingscnheter. 

Varupart iets vikt i kg divideras med 20 kg. Därmed erhåller man ett antal 
fiktiva enheter. Prover uttas enligt den rad i koltunn 2 som de fikt iva enheterna i 
kolumn I motsvarar. 

Ex. En bulkförsändelse på I 056 kg nötkött nedfryst i block. 
1056 kg/20 kg = 52.8 fikti va enheter. Enligt tabellen ska ll 35 prover uttas. 

'f't-yck: Livsmedclsvcrkcts repro 
Uppsala 1999 SL VFS 1999:2 1 


