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beslutade den 13 januari 2020.
Med stöd av 17 b § livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver
Livsmedelsverket att bilagan till Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel1 ska ha följande
lydelse.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2020.
ANNICA SOHLSTRÖM
Elin Häggqvist
(Juridiska avdelningen)
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Föreskrifterna omtryckta LIVSFS 2011:6.
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Bilaga
(till LIVSFS 2005:21)

LIVSFS 2020:3

Tidsfrister för beslut enligt 3 a §
1. Anmälan för registrering av anläggning enligt 11 eller 11 a §
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien: två veckor.
2. Ansökan om godkännande av anläggning enligt 8 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien: nio
månader.
3. Ansökan om godkännande av verksamhet (skeppshandel) i
vilken det hanteras varor som inte uppfyller importvillkoren och som
är avsedda att konsumeras ombord på fartyg i gränsöverskridande
trafik enligt artikel 23 i kommissionens delegerade förordning (EU)
2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om
ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr
1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr
605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut
2007/777/EG: nio månader.
4. Ansökan om tillstånd att använda alternativa provtagnings- och
kontrollförfaranden enligt artikel 5.5 i kommissionens förordning
(EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska
kriterier för livsmedel: två månader.
5. Ansökan om tillstånd att avliva fjäderfä på jordbruksanläggning
enligt Bilaga III, Avsnitt II, Kapitel VI i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung:
en vecka.
6. Ansökan om tillstånd att slakta hägnat vilt på ursprungsplatsen
enligt Bilaga III, Avsnitt III.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004: en vecka.
7. Ansökan om godkännande av vinproducenter enligt artikel 63.4 i
kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om
vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008
när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa
vinprodukter: två månader.
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