
 
LIVSFS 2004:3 

Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 

 

 
Livsmedelsverkets föreskrifter om 
kontroll av animaliska livsmedel vid 
import från tredje land;  
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Utkom från trycket 
16 februari 2004  
 

beslutade den 9 februari 2004.    

 Med stöd av 2, 3, 4, 5, 6, och 9 §§ förordningen (2000:269) om kontroll av 
livsmedel som importeras från tredje land1 föreskriver2 Livsmedelsverket 
följande. 

                                                 
1 Senaste lydelse av 6 § 2002:184. 
2 Jfr rådets direktiv 97/78/EG om principerna för organisering av veterinärkontroller av 
produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9, Celex 
397L0078), samt 
-  rådets direktiv 85/73/ EEG om finansieringen av veterinära besiktningar och kontroller av 
levande djur och vissa animaliska produkter (EGT L 32, 5.2.1985, s. 14, Celex 385L0073) ändrat 
och konsoliderat genom rådets direktiv 96/43/EG, (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1, Celex 396L0043),  
-  kommissionens beslut 94/360/EG om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som 
enligt rådets direktiv 97/78/EG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land (EGT L 158, 
25.6.1994, s. 41, Celex 394D0360), 
-  kommissionens beslut 2000/25/EG om upprättande av tillämpningsföreskrifter för artikel 9 i 
rådets direktiv 97/78/EG när det gäller omlastning av produkter vid en gränskontrollstation när 
sändningarna är avsedda att slutligen importeras till Europeiska gemenskapen (EGT L 9, 
13.1.2000, s. 27, Celex 300D0025), 
-  kommissionens beslut 2000/105/EG om tillämpningsföreskrifter för det den 15 maj 1997 i 
Bryssel undertecknade tilläggsprotokollet om veterinära frågor till avtalet genom skriftväxling 
mellan Europeiska gemenskapen och furstendömet Andorra (EGT L 31, 5.2.2000, s. 84, Celex 
300D0105),  
-  kommissionens beslut 2000/208/EG om fastställande av närmare bestämmelser för 
tillämpningen av rådets direktiv 97/78/EG rörande transitering landvägen genom Europeiska 
gemenskapen av animalieprodukter från ett tredje land till ett annat tredje land (EGT L 64, 
11.3.2000, s. 20, Celex 300D0208),  
-  kommissionens beslut 2000/571/EG om metoder för veterinärkontroll av produkter från tredje 
land som skall föras in till frizoner, frilager, tullager eller till aktörer som tillhandahåller 
gränsöverskridande sjötransporter (EGT L 240, 23.9.2000, s. 14, Celex 300D571),  
-  kommissionens beslut 2001/127/EG om tillämpningsföreskrifter för tilläggsprotokollet om 
veterinära frågor till avtalet mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan, och Danmarks regering 
och Färöarnas Landsstyre å andra sidan (EGT L 46, 16.2.2001, s. 24, Celex 301D0127). 
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Tillämpningsområde 
1 §  Föreskrifterna skall tillämpas vid kontroll av de varor som är för-
tecknade i bilagan till Europeiska kommissionens beslut 2002/349/EG om 
upprättande av en förteckning över produkter som skall undersökas vid 
gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 97/78/EG3, och som importeras 
till Sverige från ett land som inte är medlem i den Europeiska unionen (EU). 
Föreskrifterna gäller dock inte vid import från Andorra, Färöarna och Norge, 
och heller inte vid import av färska eller beredda fiskvaror från Island. Vissa 
av föreskrifterna reglerar dessutom transitering av varor som inte får 
omsättas fritt inom EU och återinförsel av varor som har sitt ursprung i EU.  
 
2 §  Utöver de undantag som anges i 1 § gäller föreskrifterna inte heller 
färska fiskvaror som direktlandas från ett fiskefartyg som för tredje lands 
flagg eller som är registrerat i tredje land. Sådana varor skall dock genomgå 
en organoleptisk undersökning vid landningen eller före första saluhållandet. 
Kravet på organoleptisk undersökning skall anses vara uppfyllt om 
fiskvarorna utan anmärkning genomgått den landningskontroll som utförs av 
Fiskeriverket i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 
december 1992 om den gemensamma organisationen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, och rådets förordning (EG) nr 2406/96 av den 26 
november 1996 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för 
saluföring av vissa fiskeriprodukter.  
 
3 §  Då Europeiska kommissionen har beslutat om särskilda villkor för 
import från vissa tredje länder gäller vad som föreskrivs härom i respektive 
beslut. Besluten tillhandahålls av Livsmedelsverket. 

Definitioner 
4 §  I dessa föreskrifter förstås med    
 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 de skall fraktas med samma 
transportmedel,  

 dokumentkontroll, en kontroll av sundhetsintyg eller motsvarande 
dokument som följer med en sändning,  
 identitetskontroll, en kontroll av att sundhetsintyg eller motsvarande 
dokument och varan stämmer överens,  

                                                 
3  EGT L 121, 8.5.2002, s. 6, Celex 302D0349. 
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 fysisk kontroll, en kontroll och undersökning av själva varan,  
 lastansvarig, en fysisk eller juridisk person samt ombud för denne som är 
ansvarig för en sändning,  
 gränskontrollstation, en officiellt godkänd anläggning där 
dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll får utföras,  
 import, avsikten att låta varor övergå till fri omsättning samt övergång till 
fri omsättning av varor inom EU,  
 importvillkor, veterinärmedicinska krav på varor som skall importeras, 
 behörig myndighet, Livsmedelsverket eller i förekommande fall en 
kommunal myndighet som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511), 
 officiell veterinär, en veterinär som är anställd av Livsmedelsverket,  
 gränskontrollveterinär, en officiell veterinär som utför föreskrivna 
arbetsuppgifter vid en gränskontrollstation,  
 CVED, gemensam veterinärhandling vid införsel enligt förlagan i bilaga 
III till Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 
januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid 
gemenskapens gränskontrollstationer4,  
 gemenskapens datasystem, de datasystem som finns gemensamt inom 
unionen för att hantera importkontroll i enlighet med rådets direktiv 
97/78/EG, 
 transitering, transport av varor som inte uppfyller importvillkoren från ett 
tredje land genom EU-territoriet vidare till ett annat tredje land, 
 EU-territoriet, det geografiska område som utgörs av de territorier som 
finns förtecknade i bilaga I till rådets direktiv 97/78/EG. 

Gränskontrollstationer 
5 §  En gränskontrollstation skall ligga i omedelbar närhet av Sveriges yttre 
gräns på en plats som Tullverket särskilt anvisat i enlighet med artikel 38.1, 
första stycket a) och b) i förordning (EEG) nr 2913/92. 
 
6 §  Kraven på hur en gränskontrollstation skall vara beskaffad för att kunna 
godkännas finns föreskrivna i bilaga 1.  
 
7 §  Sändningar skall föras in till Sverige över någon av de gränskontroll- 
stationer som finns förtecknade i bilaga 2.  

Anmälan  
8 §  Den som är lastansvarig skall minst 24 timmar i förväg anmäla en 
sändning till den gränskontrollstation där varorna är avsedda att föras in. 

                                                 
4 EUT L 21, 28.1.2004, s. 11, Celex 304R0136. 
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Bestämmelser om hur en anmälan skall göras finns i kommissionens 
förordning (EG) nr 136/2004.  

Villkor för import 
9 §  Import får endast ske från länder och anläggningar som är godkända för 
export av varor till EU. Förteckningar över sådana länder och anläggningar 
tillhandahålls av Livsmedelsverket. 

Allmänt om kontroller  
10 §  Varje sändning skall genomgå föreskrivna kontroller under 
gränskontrollveterinärens ansvar.  
 Utöver i denna författning finns föreskrifter om kontroller även i 
Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 136/2004. 
 
11 §  För varje sändning som anmälts skall gränskontrollveterinären 
kontrollera att uppgifterna som den som är lastansvarig lämnat stämmer 
överens med de uppgifter som finns i gemenskapens datasystem. 
 
12 §  Den behöriga myndigheten får genomföra kontroller av fartygs- och 
flygplansmanifest.  

Dokumentkontroll 
13 §  Varje sändning skall genomgå dokumentkontroll så att det kan 
fastställas att uppgifterna i medföljande sundhetsintyg eller motsvarande 
dokument stämmer överens med  

− de uppgifter som den som är lastansvarig har lämnat i förväg, samt 
med 

− importvillkoren som gäller för de ifrågavarande varorna. 

Identitetskontroll  
14 §  Med undantag för bulkvaror skall varje sändning genomgå en 
identitetskontroll som beroende på omständigheterna skall omfatta följande 
kontrollmoment.  

a) Om varorna anländer i en behållare eller i ett fordon som är officiellt 
förseglat skall det kontrolleras att förseglingen är obruten, och att 
uppgifterna som finns på förseglingen stämmer överens med 
uppgifterna i medföljande dokument. 

b) I annat fall skall det vad gäller samtliga varuslag kontrolleras att 
varorna är försedda med stämplar eller märken som identifierar 
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ursprungslandet och ursprungsanläggningen, och att dessa uppgifter 
stämmer överens med uppgifterna i medföljande dokument. 

c) Emballerade eller förpackade varor skall kontrolleras med avseende på 
den särskilda märkning som föreskrivs för det ifrågavarande 
varuslaget.  

Fysisk kontroll 
15 §  Varje sändning skall genomgå en fysisk kontroll så att det kan 
säkerställas att varorna alltjämt är tjänliga som livsmedel. Föreskrifter om 
hur kontrollerna skall genomföras finns i bilaga 3. 
  Kontrollen av varor för vilka importvillkoren är harmoniserade skall ske 
med de frekvenser som anges i bilaga 4. 
 
16 §  Varje sändning med färskt kött, köttberedningar och malet kött skall 
undersökas med avseende på salmonella. Provtagning och analys av prov 
skall ske i enlighet med Europeiska rådets beslut 95/409/EG respektive 
95/411/EG5.  
 Alternativa metoder för salmonellaundersökning föreskrivs i Europeiska 
kommissionens beslut 2003/470/EG om godkännande av vissa alternativa 
metoder för användning vid mikrobiologisk provtagning av kött avsett för 
Finland och Sverige.6  
  Livsmedelsverket får besluta om begränsningar av provtagning och 
undersökningar.  

Dokumentation   
17 §  Gränskontrollveterinären skall intyga resultatet av de veterinära 
kontroller som har genomförts. 

Riktad import  
18 §  Om 

− varorna är avsedda för ett EU-land eller ett område därav som ställer 
särskilda villkor för import,  

− provtagningar har gjorts, och analysresultatet ännu inte är känt då 
transportmedlet lämnar gränskontrollstationen, eller om 

                                                 
5 Rådets beslut av den 22 juni 1995 om att beträffande salmonella anta regler om mikrobiologisk 
provtagning genom stickprov på färskt nöt- och griskött avsett för Finland och Sverige (EGT L 
243, 11.10.1995, s. 21, Celex 395D0409), samt rådets beslut av den 22 juni 1995 om att 
beträffande salmonella utfärda regler om mikrobiologisk provtagning genom stickprov på färskt 
fjäderfäkött avsett för Finland och Sverige (EGT L 243, 11.10.1995, s. 29, Celex 395D0411). 
6 EGT L 157, 26.6.2003, s. 66, Celex 303D0470. 
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− det är fråga om import av varor som har godkänts för särskilda  
ändamål skall kompletterande uppgifter lämnas till den behöriga 
myndigheten på bestämmelseorten via gemenskapens datasystem.  
 
19 §  Varje sändning som avses i 18 § första och tredje strecksatsen som är 
avsedd för ett annat EU-land skall genomgå dokument-,  identitets- och 
fysisk kontroll vid den gränskontrollstation där varorna förs in till Sverige. I 
förekommande fall skall det speciellt kontrolleras att varorna uppfyller de 
särskilda villkor som ställs i destinationslandet.  
 Kött av oavhudat frilevande vilt skall genomgå identitets- eller fysisk 
kontroll vid anläggningen på bestämmelseorten dit köttet skall transporteras 
under tullkontroll i enlighet med T5-förfarandet. Resultatet av kontrollerna 
skall meddelas till den gränskontrollstation över vilken varorna fördes in 
första gången.  
 
20 §  Följande gäller för sändningar som skall övervakas av den behöriga 
myndigheten under transporten från den mottagande gränskontrollstationen 
fram till anläggningen på bestämmelseorten.  

a) Sändningarna skall transporteras i ett förseglat fordon med tätt 
lastutrymme eller i en förseglad behållare. Varor som avses i 18 § 
tredje strecksatsen skall stå under tullkontroll i enlighet med T5- 
förfarandet. 

b) Gränskontrollveterinären skall via gemenskapens datasystem 
underrätta den behöriga myndigheten på bestämmelseorten om varans 
ursprung, och till vilken anläggning leveransen skall ske.  

c) Efter besked från anläggningen skall den behöriga myndigheten på 
bestämmelseorten inom 15 dagar underrätta den gränskontrollveterinär 
som anmält sändningen om att varorna har tagits emot vid 
anläggningen.  

 
21 §  När det fastställts att en sändning inte har kommit fram till 
anläggningen på bestämmelseorten, skall den behöriga myndigheten på den 
ort där importen skett vidta åtgärder mot den som är lastansvarig.  

Sjö- och lufttransport  
22 §  Sändningar som anländer till en gränskontrollstation men som är 
avsedda att importeras över en annan gränskontrollstation skall genomgå 
identitets- och fysisk kontroll vid gränskontrollstationen på 
bestämmelseorten, förutsatt att transporten sker sjö- eller luftvägen. Följande 
skall iakttas vid den gränskontrollstation till vilken en sändning anländer 
första gången.  
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a) När sändningen skall lastas om från ett flygplan till ett annat eller från 
ett fartyg till ett annat antingen direkt, eller efter lossning på kaj eller i 
en terminal inom tullklareringsområdet, skall den som är lastansvarig 
underrätta gränskontrollveterinären om  
− den beräknade tidpunkten för lossningen, 
− vilken gränskontrollstation som finns på bestämmelseorten samt  
− sändningens exakta position när det är nödvändigt. 
 Omlastningen skall i dessa fall vara avslutad inom högst 12 timmar 
på en flygplats och inom 7 dagar i en hamn. Undantagsvis får en 
dokumentkontroll genomföras om det bedöms föreligga en fara för 
djurs eller människors hälsa.  

b) I övriga fall skall sändningen, om den lossas, förvaras under den 
behöriga myndighetens kontroll inom hamnens eller flygplatsens 
tullklareringsområde i avvaktan på fortsatt sjö- eller lufttransport till 
en annan gränskontrollstation. När förvaringstiden på en flygplats 
uppgår till högst 48 timmar och i en hamn till högst 20 dagar skall 
sändningen genomgå en dokumentkontroll. Undantagsvis skall även en 
identitets- och fysisk kontroll genomföras om det bedöms föreligga en 
fara för djurs eller människors hälsa. När dessa tidsgränser överskrids 
skall sändningen genomgå dokument-, identitets- och fysisk kontroll i 
enlighet med 13-16 §§ om avsikten är att importera sändningen via en 
svensk gränskontrollstation. I annat fall skall kontroller ske i enlighet 
med 13-15 §§. 

Transitering 
23 §  En transitering skall tillåtas endast om sändningen kommer från ett 
land från vilket varor får föras in till EU. Undantag från detta krav får 
medges om en sändning anländer med flyg eller fartyg, och varorna endast 
skall lastas om till ett annat flygplan eller till ett annat fartyg inom samma 
tullklareringsområde för att därefter sändas vidare utan ytterligare uppehåll 
på EU-territoriet.  
 
24 §  En transitering skall godkännas av gränskontrollveterinären vid den 
gränskontrollstation där sändningen förs in.  
 Den lastansvarige skall i förväg förbinda sig att återta sändningen om den 
avvisas från destinationslandet.  
 
25 §  Varje sändning som anmälts för transitering vid en gränskontrollstation 
skall åtföljas av sundhetsintyg eller motsvarande dokument samt, om det 
behövs, bestyrkta översättningar av dessa handlingar.  
 
26 §  Varje sändning skall genomgå dokument- och identitetskontroll vid den 
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gränskontrollstation där sändningen har anmälts. Undantag från dessa 
kontroller får beviljas för sjö- och lufttransport om  

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

− sändningen lastas om från ett flygplan till ett annat eller från ett fartyg 
till ett annat i enlighet med vad som föreskrivs i 22 § a).  

 
27 §  I undantagsfall skall en fysisk kontroll genomföras om det bedöms 
föreligga en fara för djurs eller människors hälsa, eller vid misstanke om 
oegentligheter.  
 
28 §  En transitering på väg, järnväg eller inre vattenvägar skall stå under 
tullkontroll i enlighet med T1-förfarandet.  
 
29 §  Under transiteringen skall sändningen åtföljas av sundhetsintyg eller 
motsvarande dokument och av CVED.  
 
30 §  Sändningen skall transporteras i ett förseglat fordon eller i en förseglad 
behållare eller container. Efter det att en sändning har lämnat 
gränskontrollstationen och under den fortsatta transporten får varorna inte 
lastas om, delas upp eller hanteras vidare på något annat sätt.  
 
31 §  Sändningen skall lämna EU-territoriet inom 30 dagar efter det att den 
har lämnat gränskontrollstationen på införselplatsen.  
 
32 §  Gränskontrollveterinären som har givit tillstånd till transiteringen skall 
via gemenskapens datasystem lämna information om sändningen till 
gränskontrollveterinären på utförselplatsen. Denne skall kontrollera att 
sändningen är densamma som sänts från gränskontrollstationen på 
införselplatsen, och att sändningen stämmer överens med uppgifterna i 
CVED. Kontrollerna samt utförseln av sändningen skall därefter intygas i 
CVED. En kopia av intyget skall skickas till gränskontrollstationen på 
införselplatsen. 
 
33 §  Om gränskontrollveterinären på införselplatsen inte har fått 
underrättelse om att sändningen har förts ut från EU-territoriet inom 
föreskriven tid, skall detta meddelas till Tullverket.  
 
34 § Den som är lastansvarig skall bära samtliga kostnader som uppstår i 
samband med en transitering.  
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Frizoner, frilager och tullager  
35 §  En sändning får läggas upp i en frizon, ett frilager eller ett tullager 
endast om den som är lastansvarig i förväg har uppgivit dels avsikten med 
sändningen, dels om varorna uppfyller importvillkoren eller inte. Saknas 
exakt uppgift om avsikten med sändningen skall den anses vara avsedd att 
importeras.  
 
36 §  Sändningar som avses i 35 § skall genomgå dokument-, identitets-, och 
fysisk kontroll vid den gränskontrollstation där varorna förs in. Utom vid väl 
grundad misstanke om risk för människors eller djurs hälsa är den fysiska 
kontrollen dock inte nödvändig när det vid dokumentkontrollen klarlagts att 
varorna inte uppfyller importvillkoren.  
 
37 §  När kontrollerna visat att importvillkoren är uppfyllda skall 
gränskontrollveterinären upprätta CVED. I samband härmed skall varorna 
förklaras godkända för fri omsättning från veterinär synpunkt.  

Varor som inte uppfyller importvillkoren 
38 §  Varor som inte uppfyller importvillkoren får under tullövervakning 
föras in och lagras i ett lager i en frizon, ett frilager eller ett tullager och 
sedan flyttas därifrån endast om följande villkor är uppfyllda. 

a) Sändningen skall åtföljas av CVED.  
b) Sändningen skall komma från ett tredje land från vilket varor får föras 

in till EU. 
c) Lagret skall vara godkänt av den behöriga myndigheten, och skall stå 

under myndighetens tillsyn.  
 

39 §  För att lager skall kunna godkännas skall följande villkor vara 
uppfyllda.  

a) Lagren skall vara belägna inom ett slutet område där in- och utfarten 
står under ständig övervakning av den som är ansvarig för lagret. När 
det gäller lager i en frizon skall hela zonen vara inhägnad och stå under 
ständig tullövervakning.  

b) Det skall finnas ett journalsystem som gör det möjligt att dagligen 
registrera alla in- och utgående sändningar.  

c) Det skall finnas särskilda lager- och kylutrymmen för varor som inte 
uppfyller importvillkoren. När det gäller befintliga lager får den 
behöriga myndigheten dock tillåta att sådana varor förvaras separat i 
samma lokal i ett låsbart utrymme. Varorna får inte bearbetas på något 
sätt under den tid de lagras. 

d) Det skall finnas ett särskilt utrymme i lokalerna som är reserverat för 
personalen som utför veterinärkontrollerna. 
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e) Den officielle veterinären skall ha tillgång till telefax och telefon.  
f) Lagerutrymmen skall vara godkända som livsmedelslokaler i enlighet 

med livsmedelslagstiftningen.  
 
40 §  Sändningar som förs in i en frizon, ett frilager eller ett tullager skall 
vara tullförseglade.  
 
41 §  Den behöriga myndigheten får med hänvisning till djurs eller 
människors hälsa besluta att en sändning med varor som inte uppfyller 
importvillkoren inte får lagras i en frizon, ett frilager eller ett tullager.  
 
42 §  Journaluppgifterna skall ge information om  

− över vilken gränskontrollstation varorna har förts in,  
− vilket land varorna ursprungligen kommer ifrån,  
− varuslaget,  
− kvantiteten,  
− mottagarens namn och adress samt  
− referensnumret som tilldelats CVED och i förekommande fall intyget 

enligt bilaga 5. 
 I förekommande fall skall det också finnas uppgift om  

− referensnummer och adress till skeppshandelslager på 
bestämmelseorten,  

− bestämmelsefartyget eller bestämmelselandet utanför gemenskapen 
samt  

− gränskontrollstationen för utförsel.  
 Journaluppgifterna skall bevaras i minst tre år.  

 
43 §  Varje enhet i sändningar som förvaras i lager enligt 38 § skall vara 
märkt med referensnumret som tilldelats CVED. 
 
44 §  Om en sändning delas upp i flera delar i ett lager skall den officielle 
veterinären utfärda nytt CVED för varje del. För att göra det möjligt att spåra 
sändningen skall alla nya dokument innehålla en hänvisning till originalet av 
CVED som åtföljde sändningen till lagret. Originaldokumentet skall behållas 
av den officielle veterinären.  
 
45 §  När det gäller förvaring av varor som inte uppfyller importvillkoren 
skall den officielle veterinären eller de personer som arbetar under dennes 
ledning säkerställa att 

− en dokumentkontroll utförs på alla sändningar som tas in i ett lager, 
− dokument- och identitetskontroll utförs på sändningarna under tiden de 

förvaras i lagret och innan de förs ut, så att ursprungs- och 
bestämmelseorten kan kontrolleras,  
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− ett medgivande har lämnats för varje leverans från ett lager, samt att 
− det när en sändning delats upp inte har förekommit någon ytterligare 

hantering av de mindre förpackningarna.  
 Den behöriga myndigheten får vid behov även utföra fysiska kontroller av 
varor som levereras till, förvaras i eller avsänds från ett lager om det finns 
anledning att misstänka att djurs eller människors hälsa är i fara.  
 
46 §  Varor som inte uppfyller importvillkoren får lämna en frizon, ett 
frilager eller ett tullager endast för att   

− sändas till ett tredje land. Transporten skall ske med beaktande av 
kraven i 24 § andra stycket, 25 § samt 28-32 §§,  

− sändas till ett lager som avses i 50 §. Transporten dit skall ske under 
tullkontroll i enlighet med T1-förfarandet,  

− transporteras antingen direkt ombord på ett fartyg i gränsöverskridande 
trafik eller till ett sådant fartyg via ett godkänt lager med särskilt 
tillstånd i bestämmelsehamnen. Med undantag för 38 § a) skall varorna 
åtföljas av ett intyg enligt bilaga 5. Ett och samma intyg får användas 
för en sändning som består av varor från olika ursprungliga 
sändningar, eller för att  

− destrueras. Varorna skall göras oanvändbara som livsmedel innan de 
transporteras till en destruktionsanläggning. 

 Transporten av varor enligt första stycket skall ske i ett förseglat fordon 
med tätt lastutrymme eller i en förseglad behållare.  
 
47 §  Sändningar som transporteras direkt från en gränskontrollstation 
ombord på ett fartyg i gränsöverskridande trafik skall åtföljas av CVED och 
ett intyg enligt bilaga 5.  
 
48 §  Sändningarna skall åtföljas av veterinärhandlingar och intyg i original.  
 
49 §  Följande villkor gäller för transport av varor som inte uppfyller 
importvillkoren till eller från godkända lager enligt 39 § eller 50 §.  

a) Gränskontrollveterinären måste kunna få garantier för att den behöriga 
myndigheten på bestämmelseorten godkänt att varor av det 
ifrågavarande slaget får förvaras i lagret eller på det aktuella fartyget.  

b) Den behöriga myndigheten som utövar tillsyn över lokalerna varifrån 
en sändning skickas skall via gemenskapens datasystem lämna 
information om sändningen till den behöriga myndigheten som 
ansvarar för tillsynen över lokalerna dit sändningen skall levereras.  

c) Vid behov skall transportfordon rengöras och desinficeras.  
d) En sändning skall anlända till den uppgivna bestämmelseorten inom 30 

dagar efter avsändandet. Om så inte sker skall ärendet överlämnas till 
Tullverket för vidare utredning. 
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 En sändning får inte lastas om eller flyttas mellan olika frizoner, frilager 
eller tullager.  

Skeppshandel 
50 §  En verksamhet i vilken det hanteras varor som inte uppfyller 
importvillkoren, och som är avsedda att konsumeras ombord på fartyg i 
gränsöverskridande trafik skall vara godkänd av den behöriga myndigheten. 
Verksamheten skall stå under myndighetens tillsyn.  
 Skeppshandelslagret skall ligga i en stängd byggnad vars in- och utgångar 
skall stå under ständig övervakning av den som ansvarar för verksamheten.   
 Lagret skall uppfylla kraven i 39 § c), och skall vara godkänt som 
livsmedelslokal i enlighet med livsmedelslagstiftningen.  
 
51 §  Den som ansvarar för verksamheten skall snarast anmäla varje 
sändning som tas emot i lagret till den behöriga myndigheten.  
 
52 §  Varor som inte uppfyller importvillkoren får inte bearbetas i 
verksamheten på något sätt.  
 
53 §  Den som ansvarar för verksamheten skall i förväg genom ett intyg 
enligt bilaga 5 lämna uppgifter om varorna till den behöriga myndigheten på 
orten från vilken varorna levereras. Om en sändning har sin 
bestämmelseplats i en hamn i en annan medlemsstat skall en kopia av intyget 
sändas till den ansvariga myndigheten på bestämmelseplatsen.  
 
54 §  Senast vid tidpunkten för avsändandet av varorna skall den behöriga 
myndigheten på verksamhetsorten via gemenskapens datasystem lämna 
upplysning om leveransen och bestämmelseplatsen till den behöriga 
myndigheten på bestämmelseorten.  
 
55 §  Varorna skall levereras antingen direkt ombord på ett fartyg eller till ett 
lager med särskilt tillstånd i bestämmelsehamnen. Åtgärder skall vidtas så att 
sändningen inte kan lämna hamnområdet för transport till en annan 
bestämmelseort. Transporten från det ursprungliga lagret fram till 
bestämmelsehamnen skall ske under tullkontroll i enlighet med T1-
förfarandet, och varorna skall åtföljas av ett intyg enligt bilaga 5.  
 
56 §  När varorna har levererats ombord på det angivna fartyget skall en 
leveransbekräftelse enligt bilaga 5 sändas till den officielle veterinären på 
verksamhetsorten.  
 
57 §  Det skall finnas ett register vid verksamheten som innehåller uppgifter 
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om alla inkommande- och utgående sändningar under en treårsperiod.  

Återinförsel  
58 §  Varor som har sitt ursprung i EU och som avvisats från ett tredje land 
får återinföras till EU-territoriet endast om sändningen åtföljs av 
originalintyg eller av en bestyrkt kopia av originalet.  
 Orsaken till avvisningen skall finnas angiven tillsammans med en 
försäkran om att lagrings- och transportvillkoren som gäller för varorna har 
uppfyllts, och 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 på något sätt 
eller lossats.  
 Återinförsel av en sändning får inte vägras om den behöriga myndigheten 
som utfärdat originalintyget har godkänt återtagandet av sändningen, och 
villkoren i första till tredje stycket är uppfyllda.  
 

59 §  Varorna skall genomgå dokument- och identitetskontroll vid den 
gränskontrollstation där sändningen förs in. Därefter skall sändningen med 
iakttagande av vad som föreskrivs i 20 § transporteras direkt till den 
anläggning varifrån varorna ursprungligen kommer. Transport som kommer 
att ske genom en annan medlemsstat skall godkännas i förväg av 
gränskontrollveterinären.  

Åtgärder  
60 §  När det i samband med kontroller vid en gränskontrollstation visar sig 
att varorna inte uppfyller importvillkoren, eller om kontrollerna avslöjar 
oegentligheter, skall gränskontrollveterinären efter samråd med den som är 
lastansvarig besluta om någon av följande åtgärder.  

a) Varorna skall inom högst 60 dagar sändas från samma 
gränskontrollstation med samma transportmedel till en bestämmelseort 
i ett tredje land som avtalats med den som är lastansvarig. 
Sundhetsintyg och eventuella andra dokument skall ogiltigförklaras så 
att sändningen inte kan föras in till EU-territoriet över en annan 
gränskontrollstation. Gränskontrollveterinären skall via gemenskapens 
datasystem förmedla relevant information om orsaken till varför 
varorna återsänds. 

b) Om en återsändning inte kan ske, eller om tidsfristen enligt a) har löpt 
ut, eller om den som är lastansvarig omedelbart lämnar sitt 
medgivande, skall varorna destrueras i närmast belägna anläggning 
som är godkänd av och registrerad hos Statens jordbruksverk.  
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61 §  Vad som föreskrivs i 60 § gäller inte om den behöriga myndigheten 
lämnat medgivande till att varorna får användas för ett annat ändamål än som 
livsmedel.  
 
62 §  I avvaktan på återsändning skall varorna förvaras under den behöriga 
myndighetens kontroll.  
 Den som är lastansvarig skall bära alla kostnader som uppstår i samband 
med förvaring, återsändning eller destruktion, eller när varorna skall 
användas för ett annat ändamål än som livsmedel.  

Utökade kontroller  
63 §  Gränskontrollveterinären skall genomföra alla ytterligare 
undersökningar som bedöms som nödvändiga när det föreligger osäkerhet 
om  

−  en varas identitet,  
−  den egentliga bestämmelseorten, eller om  
−  varorna uppfyller samtliga krav som ställs i lagstiftningen.  

I sådana fall skall varorna stå under den behöriga myndighetens kontroll 
fram till dess att resultaten av undersökningarna erhållits.  

Skyddsåtgärder 
64 §  Om det i samband med kontrollerna visar sig att varorna kan komma att 
utgöra en fara för människors eller djurs hälsa skall den behöriga 
myndigheten omedelbart ta hand om varorna och låta destruera dem. 

Avgifter 
65 §  Den som är lastansvarig skall betala avgifter till Livsmedelsverket i 
enlighet med vad som föreskrivs i bilaga 6 . 
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_____________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2004 då Livsmedelsverkets 
föreskrifter (SLVFS 1999:21) om kontroll av animaliska livsmedel vid 
import från tredje land upphör att gälla. 
 
 
 
STUART A. SLORACH 
 
 
 
   Håkan Stenson 
   (Regelavdelningen) 
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Bilaga 1 
(till LIVSFS 2004:3) 

Godkännande av en gränskontrollstation  

1. Allmänna krav  
För att kunna godkännas skall en gränskontrollstation ha  

− den personal som krävs för att kontrollera de dokument som medföljer 
en sändning, 

− ett i förhållande till mängden sändningar som passerar stationen 
tillräckligt antal veterinärer och assisterande personal som är särskilt 
utbildade för att genomföra identitets- och fysiska kontroller av varje 
sändning, 

− tillräckligt med personal för att kunna ta och undersöka stickprov från 
sändningar, 

− tillräckligt stora lokaler för personalen som ansvarar för 
veterinärkontrollerna, 

− lämpliga lokaler och utrustning som gör det möjligt att genomföra 
rutinanalyser och ta stickprov,  

− lämpliga lokaler och utrustning som gör det möjligt att ta och 
undersöka prover för rutinkontroller, 

− tillgång till ett laboratorium där särskilda analyser kan göras av de 
prov som tagits på kontrollstationen, 

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

− lämplig datorutrustning som möjliggör ett snabbt utbyte av 
information, särskilt med andra gränskontrollstationer,  

− tillgång till tjänster vid en anläggning som är godkänd för bearbetning 
av animaliskt avfall. 

2. Särskilda krav 
Ytterligare krav för godkännande finns föreskrivna i Europeiska 
kommissionens beslut 2001/812/EG om villkor för godkännande av 
gränskontrollstationer som ansvarar för veterinärkontroll av produkter som 
förs in till gemenskapen från tredje länder7. 

                                                 
7 EGT L 306, 23.11. 2001, s. 28, Celex 301D0812. 
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Bilaga 2 
(till LIVSFS 2004:3) 

Gränskontrollstationer 
Arlanda 
Göteborg 
Helsingborg 
Karlshamn  
Karlskrona 
Landvetter 
Stockholm 
Ystad  
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Bilaga 3 
(till LIVSFS 2004:3) 

Fysiska kontroller 
1. Varje sändning skall kontrolleras fysiskt under förhållanden som 

medger att undersökningar och provtagningar kan genomföras på ett 
tillfredsställande sätt.  

2. Genom kontrollerna skall det bl.a. fastställas att varorna inte påverkats 
menligt under transporten. Undersökningarna skall ske med inriktning 
på  
− avvikelser vad gäller lukt, färg, konsistens och smak, 
− enklare fysiska- och kemiska tester,  
− laboratorietester för att upptäcka eventuell förekomst av  

restsubstanser, sjukdomsalstrande organismer, smittämnen eller 
andra förändringar. 

3. Oavsett varuslag skall följande åtgärder vidtas.  
a) Med hänsyn till transportförhållandena och transportsättet skall det 

kontrolleras att kylsystemet inte är behäftat med fel och att avbrott 
i kylningen inte 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 återfinns i 
stämplar eller märken skall jämföras med krav i tillämpliga 
föreskrifter. 

d) Det skall kontrolleras att föreskrivna temperaturkrav följts 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 sändningen. Om så krävs får varorna lossas delvis 
för att göra det möjligt att nå alla delar av sändningen. 

f) Kontroll skall genomföras på en procent av varorna eller för-
packningarna i sändningen, dock minst två och högst tio 
förpackningar. För varor i lös vikt gäller att undersökningen skall 
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 tillgängligt omedelbart, 
och ingen fara bedöms föreligga för människors och djurs hälsa, får 
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sändningen släppas fri. 
h) Om laboratorietesterna utförs på grund av misstanke om 

oegentligheter, eller om tidigare utförda tester givit positivt resultat 
får en sändning inte släppas fri förrän ett negativt resultat finns 
tillgängligt. 

i) Endast i följande fall skall ett transportmedel lossas helt och hållet. 
− Lastningen har skett så att hela sändningen inte går att komma 

åt genom att endast lossa en viss del av den.  
− Stickprov visar på oegentligheter. 
− Kontroll av en föregående sändning har avslöjat oegentligheter. 
− Gränskontrollveterinären misstänker att oegentligheter 

föreligger. 
j) Gränskontrollveterinären skall intyga att kontroller har utförts 

genom att återförsluta alla öppnade förpackningar och förse dem 
med stämpel. Behållare skall återförseglas, och numret på 
förseglingen skall anges i CVED.  
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Bilaga 4 
(till LIVSFS 2004:3) 

Kontrollfrekvenser  
 
 Kategori I  

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

20 % 

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

20 % 
 

 3. Hela ägg 20 % 
 4. Ister och utsmälta fetter 20 % 
 5. Djurtarmar 20 % 
 6. Kläckägg 20 % 
  
Kategori II  

 
 1. Fjäderfäkött och fjäderfäköttprodukter 50 % 
 2. Kaninkött, viltkött (frilevande/hägnat) och produkter härav 50 % 
 3. Mjölk och mjölkprodukter för konsumtion 50 % 
 4. Äggprodukter 50 % 
 5. Förädlat animaliskt protein för konsumtion 50 % 
 6. Andra fiskprodukter än de som nämns under kategori I. 2          
  samt tvåskaliga blötdjur   

50 % 

 7. Honung 50 % 
  
 Kategori III 
 
1. Gelatin 
2. Grodlår och sniglar 
3. Ben och benprodukter                                                             
4. Hudar och skinn 
5. Horn, hornprodukter, hovar och klövar samt produkter därav 

Minst 1 % 
och 
maximalt 
10 % av 
varor i 
punkterna 
1-5.  

 
Likvärdighetsavtal 
 Om ett likvärdighetsavtal som slutits mellan EU och ett tredje land 
innefattar särskilda frekvenser vad gäller fysiska kontroller, skall dessa 
iakttas i samband med kontrollerna vid en gränskontrollstation.  
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Bilaga 5  
(till LIVSFS 2004:3) 

Veterinärintyg 
 

 Referensnummer: ………………...… 
 
Veterinärintyg som skall åtfölja produktsändningar avsedda som skeppsproviant enligt 
kommissionens beslut 2000/571/EG som skall transporteras från ett godkänt lager i enlighet med 
artikel 12.4 b eller från en godkänd aktör i enlighet med artikel 13.1 i direktiv 97/78/EG direkt 
ombord på ett fartyg eller som skall gå via ett godkänt lager (i enlighet med artikel 13. 2a i direktiv 
97/78/EG) 
 
Behörig myndighet ………………………………………………………………………………………..…… 
 
1. Ursprung (lager eller gränskontrollstation som produkterna avsänts från) 

Adress och godkännandenummer för ursprungslager inom EU/namn på avsändande 
gränskontrollstation/identifierings- och godkännandenummer för lager enligt artikel 13 (det som 
är aktuellt): 
…………………………...………………………………………………………………...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………...… 
 
…………………………………………………………………………………………...…………………… 

 
2. Produkternas bestämmelseort  

 Fartygets namn: ……………………………………………………………………………….…………... 
 
 Hemmahamn: ……………………………………………………………………………………….……… 
 
 Hamn, och godkännandenummer för särskilt godkända lager (om de skall användas): …………...  
 
 ...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Uppgifter om den avsända sändningen1 

 Avsändningsdatum: …………………………………………….…………………………………………. 
 

Vikt 

Produkttyp Ursprungsland Antal 
förpackningar Brutto Netto 

Nummer på 
ursprungsintyget 
enligt artikel 5.1 i 
direktiv 97/78/EG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

                                                 
1  Ytterligare upplysningar anges i bilagan vid behov. 
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4. Intyg 

 Härmed intygas att ovan beskrivna produkter är godkända för avsändning till ovan angivna 
 fartyg eller lager i enlighet med artikel 13.2 a i rådets direktiv 97/78/EG. 
 
 
Utfärdat i ………………………………………………  den ……………………………………………….. 
                                      (Ort)                                                                       (Datum) 
 
 
 
 ………………………………………………………………... 
             (Den officielle veterinärens underskrift)2 
 
 
 
 ………………………………………………………………... 
                 (Namn med versaler, funktion och titel) 
 
 
 
5. Leveransbekräftelse 

 Härmed bekräftas att den sändning som beskrivs i avdelning 3 har levererats som 
 skeppsproviant ombord på det fartyg som anges i avdelning 2. 
 
 
Utfärdat i ………………………………………………  den ……………………………………………….. 
                                      (Ort)                                                                       (Datum) 
 
 
 
 ………………………………………………………………... 

(Underskrift av tjänsteman från den behöriga 
myndigheten/officiell företrädare för befälhaven på 

fartyget)2 
 
 
 
 ………………………………………………………………... 
               (Namn med versaler, funktion och titel) 
 

___________________ 

                                                 
2  Signaturens och stämpelns färg måste avvika från den förtryckta textens färg. 

 

Stämpel 2 

Stämpel 2 
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Bilaga 6 
(till LIVSFS 2004:3)  

Avgifter  

1.  Grundavgift 
 För varje sändning som genomgår dokumentkontroll, identitetskontroll 
eller fysisk kontroll skall en grundavgift om 700 kronor betalas. 
  Utöver grundavgiften skall en avgift om 6 öre betalas för varje kilo vara i 
en sändning.  

2.  Provtagning och undersökning 
 För uttagande av prover för laboratorieundersökningar skall betalas en 
avgift om 10 kronor per prov. 
 För uttagande av prover särskilt för salmonellaundersökning skall betalas 
en avgift om 20 kronor per prov. 
 För laboratorieundersökningar skall en avgift motsvarande den faktiska 
analyskostnaden betalas.  
För transport av prov till laboratorium skall en avgift betalas som motsvarar 
den faktiska transportkostnaden. 

3.  Kontroller utanför normal arbetstid 
 Som normal arbetstid räknas måndag till fredag kl. 8-17. För kontroller 
som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt följande. 
 För kvällstid, kl. 17-22, skall grundavgiften räknas upp med 50 procent. 
För nattetid, kl. 22-8, samt lördag, söndag och helgdag skall avgiften räknas 
upp med 100 procent. 

4.  Extraordinära kontroller  
 Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på 
omständigheter som den som är lastansvarig ansvarar för, skall för denna tid 
betalas avgift om 175 kronor per påbörjad kvarts timme.  

5.  Uteblivna kontroller 
 Om en sändning som anmälts i enlighet med 8 § inte anländer till berörd 
gränskontrollstation, skall, om kontrollerna inte avbeställts i god tid, och om 
detta orsakat den behöriga myndigheten kostnader, den som är lastansvarig 
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ersätta myndigheten kostnaden för tidsåtgången genom att betala en avgift 
om 175 kronor per påbörjad kvarts timme.  

6.  Oanmälda sändningar 
 Om en sändning anländer till en gränskontrollstation utan att anmälan 
dessförinnan gjorts i enlighet med 8 §, och detta medför merarbete för den 
behöriga myndigheten, skall den som är lastansvarig ersätta myndigheten 
kostnaden för tidsåtgången genom att betala avgift om 175 kronor per 
påbörjad kvarts timme.  

7.  Intyg för icke-gemenskapsvaror 
 För utfärdande av intyg som avses i 44, 46, 47 eller 55 §§ skall en avgift 
om 175 kronor per intyg betalas.  
 Om mer än ett intyg utfärdas vid ett och samma tillfälle skall en avgift om 
175 kronor betalas för det första intyget och 50 kronor per efterföljande 
intyg.  


