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Med stöd av 48 § tredje stycket livsmedels förordningen ( 197 1 :807)1 
beslutar Statens livsmedelsverk fö ljande föreskrifter2. 

Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter gäller om fattningen av och formerna för kommunala 
nämnders och länsstyre lsers rapportering ti ll Livsmede lsverket om ti llsyns-
verksamhet enligt livsmedelslagen ( 197 1 :5 11 )3 och resultaten av denna 
verksamhet. 

Kommunala nämnders rapportering 
2 § De kommunala nämnder som utövar ti llsyn enligt livsmedels lagen skall 
till Livsm ede lsverket lämna de uppgi fter om tillsynen som verket särskilt 
beslutar om. 

3 § Utöver rapportering enligt 2 § kan Li vsmedelsverket i särski lda fall 
besluta att kommunala nämnder som utövar tillsyn enl igt livsmedels lagen 
skall rapportera ytterligare uppgifte r till verket avseende t illsynsverksamhet 
och livsm ede lshantering i ko mmunen. 

1 Förordn ingen omtryckt 1990:310. 
2 Jfr rådets direktiv 89/397/EEG (EGT L 186. 30 6.1989, s. 23; Celex 389L0397). 
3 Lagen omtryckt 1989:46 1. 
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Tidpunkt för rapportering 
4 § De uppgifter som avses i 2 § skall rapporteras till Livsmedelsverket 
senast den 31 mars året efter det kalenderår vilket uppgifterna avser. 
Uppgifterna skall lämnas på sätt som Livsmedelsverket närmare anger. 

Länsstyrelsernas rapportering 
5 § Livsmedelsverket kan i särskilda fall besluta att länsstyrelse skall 
rapportera till verket om tillsynsverksamhet som utövas enligt livsmedels-
lagen. 

Dispens 
6 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna 
i denna författning. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den I januari 2001 och skall tillämpas 
första gången vid rapportering år 2002. Statens livsmedelsverks föreskrifter 
(SL VFS I 992: 14) om rapporteringsskyldighet för tillsynsmyndigheter 
upphör att gälla den 31 december 2000 men skall övergångsvis tillämpas 
vid rapportering år 2001. 

BERTIL NORBELIE 

Tryck: Livsmedelsverket 
Uppsala 2000 

Ulla Nordström 
(Tillsynsenhet 2) 
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