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beslutade den 20 december 2005. 

 Med stöd av 55 § livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver Livs-
medelsverket att följande föreskrifter ska upphöra att gälla den 1 januari 
2006: 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1978:21) om undersökning av 
bekämpningsmedelsrester på vegetabilier som odlats inom landet      
(H 61), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1990:10) om 
livsmedelstillsyn (H 4), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1991:9) med instruktion för 
besiktningsveterinärorganisationen (H 12), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1991:11) för 
verksamheter med slakt, styckning, charkuterivarutillverkning m.m. 
vid exportkontrollerade anläggningar (J 170), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1991:12) om avgifter i ärenden 
om tillstånd eller godkännanden (H 6), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:2) om 
hantering av fiskvaror m.m. (H 298), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:5) om 
äggprodukter (H 308), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:10) om 
köttprodukter m.m. (H 193), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:11) om 
slakt m.m. av fjäderfä (H 240), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:13) om 
hantering av mjölk och mjölkbaserade produkter (H 140), 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 55 § 1998:133. 
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− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:16) om 
laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) 
(H 340), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:26) om 
avgifter för exportkontrollerade mjölk-, mjölkprodukt- och ägg-
produktanläggningar (H 297), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:40) om 
slakt och annan hantering av frilevande vilt (H 196), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1994:42) om 
slakt av tamkanin och hantering av färskt tamkaninkött (H 195), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1994:53) om stämplars och 
märkens utformning vid EU-medlemskap (H 206), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1996:5) om hantering av 
livsmedel (H 15), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1996:6) om 
livsmedelslokaler (H 70), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1996:9) om 
avgifter vid provtagning och undersökning av förpackningsmaterial 
och husgeråd m.m. (H 24), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1996:17) om malet kött och 
köttberedningar (H 194), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1996:32) om 
slakt av tamboskap och hägnat vilt (H 190), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1996:36) om 
personalhygien (H 120), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1998:17) om 
slakt av ren och annan hantering av renkött (H 197), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:26) om levande två-
skaliga blötdjur (H 304), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:30) om avgifter för 
veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier, styckningsanlägg-
ningar samt kyl- och fryshus (H 215), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1999:3) med taxa för 
stickprovsundersökning vid import av vissa livsmedel (J 67), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1999:29) om avgifter för 
tillsyn m.m. vid anläggningar som hanterar fiskvaror (H 218), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:41) om avgifter för 
kontroll av andra livsmedel än animaliska som importeras från tredje 
land (J 63), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:29) om slakt av struts-
fåglar (H 202), 
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− Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:21) om kollagen och 
gelatin (H 200),  

− Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:24) om avgifter för 
kontroll av spannmål och spannmålsprodukter som producerats inom 
landet (H 326), 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:26) om provtagning och 
undersökning av prover m.m. i den offentliga kontrollen (H 326) och 

− Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:43) om hönsägg          
(H 306). 
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