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Med stöd av 5, 17 och 31 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver
Livsmedelsverket att det i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om
snus och tuggtobak ska införas fem nya paragrafer, 9 a–9 e §§, och närmast före
9 a, 9 d och 9 e §§ nya rubriker av följande lydelse.

Registrering
9 a § En verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i ett led i produktionseller bearbetningskedjan för snus eller tuggtobak ska skriftligen anmäla sina
anläggningar för registrering till den myndighet som är behörig att registrera
anläggningarna enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813).
9 b § En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla följande.
1. Namn och kontaktuppgifter.
2. Organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller, om
sådana uppgifter saknas för den som är etablerad i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), motsvarande
identifieringsuppgifter.
3. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
4. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
5. I förekommande fall uppgift om hur länge verksamheten kommer att
bedrivas.
Verksamhetsutövaren ska på begäran även lämna de kompletterande uppgifter
som behövs för handläggningen av anmälan.
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9 c § Verksamheten vid en anläggning som ska anmälas för registrering får
påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. Verksamheten får
dock påbörjas två veckor efter att anmälan kommit in till myndigheten, även om
myndigheten ännu inte har registrerat anläggningen.

Uppgiftsskyldighet
9 d § En verksamhetsutövare ska se till att myndigheten alltid har aktuell
information om dennes anläggningar, bland annat genom att underrätta
myndigheten om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av
befintliga anläggningar.

Avregistrering
9 e § Om det vid en registrerad anläggning inte bedrivs sådan verksamhet som
ska anmälas för registrering enligt 9 a § får myndigheten avregistrera
anläggningen.
___________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

ANNICA SOHLSTRÖM

Elin Häggqvist
(Juridiska avdelningen)
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