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Utkom från trycket  
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beslutade den 13 maj 2003. 

 Med stöd av 2, 3, 4, 5 och 9 §§ förordningen (2000:269) om kontroll av 

livsmedel som importeras från tredje land föreskriver Livsmedelsverket 

följande. 

Tillämpningsområde  

1 §  Dessa föreskrifter gäller vid import från tredje land av de varuslag som 

är förtecknade i bilaga 1.  

 Föreskrifterna gäller inte när Europeiska gemenskapernas kommission har 

fattat ett beslut om särskilda villkor för import av ett visst varuslag. I sådant 

fall skall enbart iakttas vad som föreskrivs i det beslutet. Livsmedelsverket 

tillhandahåller en förteckning över gällande kommissionsbeslut. 

Anmälan 

2 §  Importören eller dennes ombud skall i förväg anmäla en sändning med 

varor till gränskontrollstationen på någon av de orter som är förtecknade i 

bilaga 2. Anmälan skall innehålla uppgifter om  

 varuslaget, 

 mängden varor, 

 ursprungslandet och leverantören, 

 importören samt 

 tidpunkten då sändningen beräknas anlända till orten.  
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3 § När sändningen har ankommit till gränskontrollorten skall 

Livsmedelsverket meddela importören eller dennes ombud om varorna 

kommer att bli föremål för provtagning eller inte.  

Provtagning och undersökningar 

4 §  Provtagning och undersökningar med avseende på aflatoxin B1 samt den 

totala halten av aflatoxin skall göras på 10 % av de sändningar som anmäls 

för import. Provtagningen skall ske vid den gränskontrollstation där 

sändningen har anmälts, eller på en annan plats som Livsmedelsverket 

bestämmer efter särskild överenskommelse med importören.  

 

5 §  Provtagningen, provberedningen och undersökningen av aflatoxinhalten 

skall ske i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:49) 

om provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av vissa 

främmande ämnen.  

 

6 §  Om analysresultatet visar att den högsta tillåtna halten av aflatoxin är 

överskriden, får Livsmedelsverket besluta att tillfälligt utöka provtagnings-

frekvensen på kommande sändningar som härrör från samma leverantör. I 

sådana fall får dessa sändningar inte hanteras vidare av importören förrän 

analysresultatet finns tillgängligt.  

Åtgärder 

7 §  När det är klarlagt att varor som har undersökts med stöd av 6 § 

innehåller otillåten halt av aflatoxin, skall Livsmedelsverket efter samråd 

med importören eller dennes ombud besluta hur det skall förfaras vidare med 

sändningen. Beslutet skall innefatta någon av följande åtgärder. 

a) En hantering i enlighet med artikel 4.3 i kommissionens förordning 

(EG) nr 466/2001 av den 8 mars 2001 om fastställande av högsta 

tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel1.  

b) Varorna skall sändas tillbaka till ursprungslandet eller till ett annat 

tredje land som importören uppger. Ett villkor är att importören först 

inhämtat ett skriftligt tillstånd till införsel från den behöriga 

myndigheten i det aktuella mottagarlandet. Tillståndet skall uppvisas 

för Livsmedelsverket innan transporten av varorna får påbörjas.  

c) Om beslut enligt a) eller b) inte fattas, eller om importören omedelbart 

lämnar sitt samtycke, skall varorna destrueras.  

                                                 
1 EGT L 77, 16.3.2001, s. 1, Celex 301R0466. Förordningen senast ändrad genom 

kommissionens förordning (EG) nr 563/2002 (EGT L 86, 3.4.2002, s. 5, Celex 302R0563).  
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 Importören skall bära alla de kostnader som uppstår till följd av beslut som 

fattats enligt första stycket. 

Avgifter 

8 §  Importören skall betala avgifter för provtagning och laboratorie-

undersökningar i enlighet med den taxa som fastställs i bilagan till 

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:41) om avgifter för kontroll av 

andra livsmedel än animaliska som importeras från tredje land2. 

Dispens 

9 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i 

denna författning. 

 

___________________ 

 

 Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2003, då Livsmedelsverkets 

föreskrifter (SLVFS 1987:20) om kontroll vid införsel av livsmedel, verkets 

föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1993:5) om undersökning vid införsel 

av livsmedel, verkets föreskrifter (SLVFS 1997:40) om kontroll vid import 

av pistaschmandlar från Iran, verkets föreskrifter (SLVFS 2000:12) om 

kontroll vid import av jordnötter från Egypten, verkets föreskrifter (SLVFS 

2002:11) om kontroll vid import av stjärnanis från tredje land, verkets 

föreskrifter (LIVSFS 2002:38) om kontroll vid import av jordnötter från 

Kina samt verkets föreskrifter (LIVSFS 2002:39) om kontroll vid import av 

fikon, hasselnötter och pistaschmandlar från Turkiet upphör att gälla.  

 

 

 

BERTIL NORBELIE 

 

 

 

  Susanne Carlsson 

  (Regelavdelningen) 

                                                 
2 Senaste lydelse av bilagan SLVFS 2001:16. 
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   Bilaga 1 

               (Till LIVSFS 2003:15)  

 

Varor Varukoder enligt tulltaxan 

Jordnötter med skal 1202 10 90 00 

Jordnötter utan skal 1202 20 00 00 

  

Jordnötter, rostade (> 1kg) 2008 11 92 00 

Jordnötter, rostade (≤ 1kg) 2008 11 96 00 

  

Jordnötter, andra    (> 1kg) 2008 11 94 00 

Jordnötter, andra    (≤ 1kg) 2008 11 98 00 

  

Torkade fikon 0804 20 90 00 

  

Paranötter med skal 0801 21 00 00 
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 Bilaga 2 

till LIVSFS 2003:15) 

Orter med gränskontrollstation 

Arlanda 

Göteborg 

Helsingborg 

Karlshamn  

Karlskrona 

Landvetter 

Stockholm  

Ystad 


